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Introdução 
Maria Helena Ançã 

Teresa Ferreira 
 

O Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos 
residentes em Portugal (POCI/CED/56110/2004)1 teve como data de conclusão o dia 30 de 

Setembro de 2007, dois anos e meio, mais exactamente 31 meses, após o seu início. Durante esse 

período, de investigação e de produção científica, procurou-se caracterizar novos públicos de 

aprendentes de Português Língua Não Materna, dado que Portugal, à semelhança de outros países 

europeus, se tornou num país receptor de cidadãos estrangeiros.  

Tendo como objectivo último a integração destes cidadãos na sociedade portuguesa, e 

partindo do pressuposto fundamental de que esta passa necessariamente pelo domínio da Língua 

Portuguesa – meio poderoso de acesso a espaços sociais e laborais – analisaram-se as atitudes e 

representações de adultos cabo-verdianos, ucranianos e chineses face à Língua Portuguesa, 

cruzando a vertente social e a vertente linguística.  

Para assinalar a conclusão do Projecto, bem como para apresentar algumas reflexões e 

resultados do mesmo, realizou-se no Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da 

Universidade de Aveiro, no dia 27 de Setembro de 2007, o Seminário intitulado “Língua Portuguesa 

e Integração”. Numa altura em que a sociedade portuguesa é marcada pela diversidade cultural e 

linguística, este Seminário pretendeu contribuir para uma maior compreensão destas novas 

realidades.  

Publicamos, agora, as Actas desse encontro, das quais constam a Conferência Inaugural 

“Migrações internacionais: Portugal como destino”, proferida pelo Professor Doutor Jorge Carvalho 

Arroteia, da Universidade de Aveiro, e a Conferência de Encerramento “Concepções de Linguagem 

e Políticas Lingüístico-Culturais: aproximações e/ou afastamentos na Educação Linguística”, da 

responsabilidade da Professora Doutora Maria do Socorro Pessoa, da Universidade Federal de 

Rondônia (Brasil). As restantes conferências foram dinamizadas por membros e colaboradores do 

Projecto. 

O Seminário contou ainda com a apresentação de dois testemunhos, de uma convidada 

ucraniana e de uma convidada chinesa, com o objectivo de complementar e ilustrar as conclusões do 

Projecto recorrendo ao discurso de não nativos que, partindo das suas vivências e representações, 

reflectiram sobre as temáticas da integração e aprendizagem da Língua Portuguesa. 
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A todos os que contribuíram, de alguma forma, para este Projecto, fica uma nota de 

reconhecimento e agradecimento. 

 

[NOTA] 
 

1. Projecto financiado pela FCT/Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Programa Operacional 
Ciência Inovação (POCI) 2010 e comparticipado pelo Fundo Comunitário Europeu FEDER. 
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Migrações internacionais: Portugal como destino 
 

Jorge Carvalho Arroteia 

Universidade de Aveiro – Aveiro/Portugal 

 
I – Da emigração portuguesa 

1 – Enquadramento do fenómeno 

 

A análise da emigração portuguesa registada durante as últimas décadas testemunha as 

vicissitudes porque tem vindo a passar este fenómeno, realçando, uma vez mais na sua história, a 

relação destas saídas com o estado de desenvolvimento de Portugal e com a evolução do mercado 

de mão-de-obra internacional.  

Se tivermos em consideração a evolução deste movimento, em particular no decurso do 

último século, verificamos como ele sofreu alterações muito significativas em relação ao volume e 

destinos, à evolução e composição, às causas e reflexos sobre a sociedade de origem. De facto, o 

aumento da emigração portuguesa para a Europa registado durante a segunda metade do século XX 

foi uma das consequências mais visíveis do processo de crescimento e de desenvolvimento 

industrial e urbano que ocorreu em países do ocidente europeu no período imediato ao da segunda 

guerra mundial.  

A extensão deste fenómeno praticamente a todos os países europeus próximos da bacia do 

Mediterrâneo veio pôr em evidência os desequilíbrios internos existentes e, sobretudo, a fragilidade 

dos meios de subsistência, a deficiente formação dos recursos humanos, a enorme pressão 

demográfica e o desigual desenvolvimento económico que caracterizava os países mediterrânicos, 

comparativamente aos países mais industrializados do centro do continente europeu. Este cenário, 

atestado pela dimensão e antiguidade destes movimentos, tais como o de italianos para o 

Luxemburgo, sobretudo no século XX, e o de espanhóis e portugueses para França e outros países 

vizinhos, veio reforçar a oposição entre o Norte e o Sul da Europa e a dependência, sobretudo dos 

países meridionais, perante os demais países da Europa ocidental. 

No que diz respeito à emigração portuguesa, apresenta características e diferenças muito 

significativas em toda a extensão do território. Verifica-se, no entanto, que as regiões mais 

afectadas por estes movimentos foram as regiões dotadas de uma ocupação humana mais densa e 

com uma vida rural dominante, situadas no norte e no centro do país. Quanto à sua composição, 
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nota-se ter sido constituída, essencialmente, por população jovem, em idade de procriação, que 

partiu para diversos países da Europa e do continente americano, onde engrossou as comunidades 

de cidadãos portugueses já aí residentes.  

Se atendermos ao que se verificou, sobretudo na Europa, a sua presença foi relevante na 

construção de uma ‘sociedade multicultural’, que se foi alicerçando com base no seu crescimento 

económico e social. Daí, que se possa atribuir a esta população um papel de relevo, quer na 

construção do ‘mosaico cultural’ que hoje identifica o velho continente, quer na construção política 

e económica da União Europeia, à qual atribuímos um papel de realce na defesa dos princípios 

humanos fundamentais e no processo de consolidação dos regimes democráticos, mesmo para além 

da sua área geográfica.  

 

2 - Traços gerais 

 

A análise da evolução recente da emigração portuguesa nas últimas décadas comprova as 

alterações que se verificaram, sobretudo desde os anos setenta, quando se acentuou a redução deste 

movimento em direcção aos países da Europa ocidental e do continente norte-americano. Com 

efeito, se compararmos a evolução deste movimento, tomando como charneira a data do 

agravamento da crise energética, do início de setenta, verifica-se o seguinte: 

 

- entre 1955 e 1974, mais de 1 milhão de portugueses saíram oficialmente do país, o que 

corresponde a mais de 82.000 saídas /ano; 

- entre 1974 e 1988, somente 230.000 portugueses abandonaram legalmente o país, montante que 

corresponde a cerca de 15.000 saídas anuais. 

 

Comparativamente ao que se havia registado durante a primeira metade do século XX, 

podemos assinalar uma variação significativa deste movimento em diferentes épocas, sobretudo 

nos períodos de maior instabilidade política e económica. Uma vez que tratámos, recentemente, 

deste assunto (Arroteia, 2007), escusamo-nos, agora, de tecer outras considerações a seu respeito.  

Realçamos, no entanto, algumas das suas consequências imediatas. Do ponto de vista 

demográfico, salientamos as perdas de população por via directa das saídas e, por via indirecta, em 

resultado dos nascimentos de descendentes dos casais emigrantes, nos seus países de destino. Em 
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consequência deste movimento, a população portuguesa regista um envelhecimento progressivo, 

quer devido à redução dos nascimentos, quer ao aumento da população idosa.  

Outros reflexos podemos assinalar. Entre eles, o desigual crescimento urbano e industrial, 

sobretudo na faixa centro e norte litoral do território, e o aumento dos movimentos da população 

com destino aos principais centros urbanos, agravando, desta forma, o processo de desertificação 

do interior, que se tem vindo a acentuar no decurso das últimas décadas. No entanto, apesar das 

transformações sócio-económicas e culturais registadas na sociedade portuguesa, que levaram ao 

aumento do P.N.B. e a uma melhoria significativa do nível de vida da sua população, tal não bastou 

para estancar o fenómeno emigratório português que registou, durante o terceiro quartel do século 

XX, uma das fases de maior expansão com destino quer à Europa quer mesmo ao continente 

americano. 

 

II – Portugal, do país de partida ao país de chegada 

1 – Mosaico e laços culturais 

 

Os dados que anteriormente referimos, relacionados com a emigração portuguesa no seu 

conjunto e no contexto dos países europeus, realça, a par da antiguidade do fenómeno emigratório, 

a sua dimensão e expressão recentes. Recorde-se que dada a sua posição, na periferia do continente 

europeu, Portugal foi afectado desde o movimento das Descobertas pela saída de grande número de 

habitantes, que inicialmente contribuíram para a colonização do Brasil e de certas praças nas Índias 

orientais.  

Por razões que se prendem não só com a evolução económica dos países além-mar, mas 

ainda com as necessidades de mão-de-obra sentidas na Europa, os novos destinos da emigração 

portuguesa, traçados desde os finais do século XIX, alteraram-se no decurso do século XX, 

conduzindo à redução drástica da emigração transoceânica, em detrimento da emigração intra-        

-europeia. Para tanto terão contribuído a proximidade e as facilidades de transporte, os melhores 

salários e o nível de vida fomentado por estas saídas em direcção aos países do ocidente europeu. 

E, tendo em conta as características desta mão-de-obra, fracamente especializada, este movimento 

alastrou a todas as regiões do país, contribuindo para engrossar os contingentes de emigrantes 

portugueses que se espalharam pelos mais diversos países da Europa e do resto do mundo.  

Importará destacar que aos grandes ciclos da emigração portuguesa correspondem novas 

formas de relação, que não se esgotam no restabelecimento dos circuitos económicos ou na 
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entreajuda entre as diferentes comunidades, mas também no aprofundamento dos laços culturais 

que as unem. Exemplo concreto desta nova situação, principalmente depois do boom emigratório 

da segunda metade do século XX – coincidente, aliás, com a generalização das preocupações 

internacionais sobre a democratização do ensino – têm sido as iniciativas de se manter o ensino da 

língua e da cultura portuguesas à nova geração de emigrantes, através da criação de cursos 

específicos orientados para esta população. Trata-se de uma actividade inicialmente apoiada pelo 

Conselho da Europa, a partir dos anos sessenta, quando o fenómeno imigratório, inicialmente mais 

circunscrito a algumas áreas industriais e urbanas, se alargou praticamente a todas as regiões 

desenvolvidas do continente europeu. 

Hoje em dia, porém, este tipo de preocupações tem vindo a generalizar-se aos diferentes 

países e sociedades, dando a maior importância ao ensino das línguas estrangeiras, nomeadamente 

as de origem das comunidades imigrantes, como veículo importante da inserção social destas 

populações. Assim, justificam-se recentes iniciativas e projectos apoiados no seio da União 

Europeia, ou mesmo em países terceiros, que tendem a valorizar os fundamentos e a oportunidade 

do ensino da língua e cultura maternas, como forma privilegiada no combate à exclusão social das 

populações migrantes. Para além da leccionação dessas matérias, estas iniciativas contribuem para 

o estabelecimento de novas relações entre a população autóctone e as comunidades de imigrantes, 

baseadas em actividades escolares e associativas. Dos exemplos conhecidos destacam-se diversas 

iniciativas baseadas na ‘pedagogia intercultural’, a qual tem procurado dar resposta aos desafios de 

relação, mobilidade, interdependência e globalização, que vão caracterizando as sociedades actuais.  

Como em tempo notou o Conselho da Europa, sendo "o Interculturalismo uma opção 

sociológica global", deverá interessar não só às sociedades de origem ou às sociedades de 

acolhimento, mas a toda a comunidade, em particular aos pais, às autoridades académicas, às 

associações culturais e aos professores. Note-se que o desenvolvimento de uma ‘pedagogia activa’ 

– onde se devem inserir as realizações baseadas na colaboração inter-países, porque implica em 

simultâneo a população escolar, as sociedades de origem e as sociedades de acolhimento – deve 

atender, primeiramente, às necessidades específicas da população jovem imigrante.  

No seu todo exigem um conjunto de acções articuladas, que devem valorizar o 

desenvolvimento de experiências pedagógicas para as quais devem ser chamados a colaborar pais e 

professores, bem como representantes de ambas as nacionalidades.  

Parece-nos assim evidente que uma das condições de êxito destas manifestações passa por 

uma articulação conjunta dos projectos de natureza inter e multicultural, ao nível não só da sua 
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concepção, mas, também, da sua realização, exploração e avaliação. Assim se justifica uma maior 

atenção aos projectos de formação inicial e contínua dos professores, sobretudo dos que trabalham 

mais directamente com as comunidades imigrantes e que têm a responsabilidade da leccionação dos 

cursos de língua e cultura portuguesas ou já de outras matérias integradas em experiências 

pedagógicas inovadoras. 

São estes alguns dos exemplos que devemos reter quando estudamos os novos fenómenos 

relacionados com a mobilidade da população migrante, que desde a segunda metade do século 

passado – inicialmente devido ao fenómeno do turismo, ao processo do crescimento económico do 

país e aos acontecimentos de natureza política – levaram a que Portugal, de ‘reserva demográfica’ 

da velha Europa, viesse a transformar-se no ‘porto de acolhimento’ das migrações internacionais. 

Não já a “pátria derramada na gare de Austerlitz”, evocada por Manuel Alegre, mas na “nesga 

estreita, debruada de mar”, de Miguel Torga, facilitadora do ‘sonho europeu’ de tantos 

subsarianos, sul-americanos e asiáticos, que ao “cheiro desta pimenta” (Sá de Miranda), ou seja, 

da democracia europeia, nos procuram e se acolhem entre nós. 

 

2 – Portugal, país de imigração 

 

Note-se que em virtude da independência dos antigos territórios sob administração 

portuguesa, registada durante a década de setenta, a situação recente mostra alterações muito 

significativas registadas no padrão normal das migrações internacionais em Portugal. Assim, e 

contrariamente ao que já sucedia com outros países parceiros da Europa mediterrânica, Portugal 

deixou de ser um país de forte emigração para se constituir, recentemente, como um pólo de 

atracção para novos emigrantes. Tendo em conta os valores oficiais relacionados com a evolução 

da população de nacionalidade estrangeira, habilitada com o título de residência válido, ou seja, de 

autorização de residência em Portugal, registamos a existência de duas fases distintas: 

 

-  a primeira compreende o início da imigração estrangeira para Portugal, e vai de 1975 a 1984, 

data em que este montante ascendeu a quase 100.000 habitantes; entre 1984 e 1994, este valor 

ultrapassou os cem milhares, elevando-se a mais de 150.000, nesta última data; 

- a segunda vai desde 1995 à actualidade, em que este valor quase duplicou, passando dos cerca 

de 150.000 imigrantes a cerca de 276.000, em 2005. 
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Note-se que, apenas entre 2000 e 2005, o total de estrangeiros com autorização de 

residência, que habitavam em Portugal, passou de 207.587, em 2000, para 275.906, em 2005.  

Por este facto, as referências e os padrões mais comuns das migrações, no contexto 

nacional, modificaram-se totalmente, realçando a oportunidade e interesse dos estudos relacionados 

com as populações migrantes, sobretudo se tivermos em conta as suas nacionalidades. 

O quadro seguinte dá-nos uma imagem da sua distribuição, em 2000 e em 2005. 

 

Quadro 1 – População estrangeira, por nacionalidades 

 

 2000 2005 
Total 207.587 275.906 
Cabo Verde 47.093 56.433 
Brasil 22.202 31.546 
Angola 20.416 27.697 
Guiné-Bissau 15.941 21.258 
Reino Unido 14.096 18.966 
Espanha 12.229 16.383 
Alemanha 10.385 13.571 
França 7.193 9.602 
S. Tomé 5.437 8.274 
EUA 8.022 8.003 

 

No que respeita a estrutura etária desta população, em 2005, traduz a juventude destes 

habitantes, uma vez que mais de ¼ da população estrangeira pertencia aos grupos etários dos 25-29 

anos e 30-34 anos, constituindo-se, assim, como uma importante força de trabalho para a economia 

nacional. 

A consolidação deste movimento tem vindo a justificar o fortalecimento das diversas 

comunidades estrangeiras residentes no continente português, concentradas em torno quer dos 

principais centros urbanos da área metropolitana de Lisboa, que em 2005 acolhia mais de metade 

dos cidadãos estrangeiros (51,9%), quer já noutros centros e distritos, tais como Faro e Setúbal, 

com 13,8% e 11% de cidadãos nestas condições.  

Nestes distritos coabitam africanos de diversas nacionalidades (dos quais a maioria é 

constituída por cabo-verdianos, em declínio desde 2001) e asiáticos, das mais diversas origens e 

proveniências. Para além destes, um número igualmente significativo de brasileiros e outros 

completa o leque de cidadãos estrangeiros que desde os finais da década de setenta tem chegado, 
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cada vez em maior número, ao nosso país. Para além destas comunidades, um número igualmente 

crescente de cidadãos comunitários tem vindo a fixar residência no continente (sobretudo de 

ingleses, em idade de reforma), engrossando o caudal de nacionalidades representadas entre os 

mais de dez milhões de habitantes residentes em Portugal, no início de 2001. 

A diversidade de origem não esconde um outro fenómeno, igualmente notório na sociedade 

portuguesa. É a existência, entre esta população, de emigrantes já regressados e de descendentes 

seus naturalizados noutros países, de portugueses retornados das antigas colónias de África, de 

cidadãos africanos oriundos destes novos países e de outros cidadãos, de origem asiática e do leste 

da Europa que, legal ou clandestinamente, se estabeleceram em Portugal ou aqui aguardam a 

oportunidade de se deslocarem para outro canto da comunidade europeia.  

Estas novas situações decorrem da coexistência de diferentes tipos de estatutos:  

 

- titulares de autorização: 275.906, em 2005; 

- prorrogações de permanência, ou seja, indivíduos que exerciam uma actividade profissional em 

Portugal, mas a quem, pelo facto de residirem no país há mais de cinco anos, se exige uma 

prorrogação anual: 93.391, em 2005; 

- prorrogações de vistos de longa duração, por motivo de estada temporária, de vistos de trabalho 

e de estudo: num total de 46.637, em 2005. 

 

O montante de estrangeiros que residiam ou permaneciam em Portugal, de forma legal, em 

2005, ascendia a 415.934 cidadãos, assim distribuídos: 

 

- nacionais de Cabo Verde: 67.457 indivíduos; 

- nacionais do Brasil: 63.654 indivíduos; 

- nacionais da Ucrânia: 43.799 indivíduos. 

 

No seu conjunto, esta população: 

 

- era constituída maioritariamente por indivíduos do sexo masculino: 56,8% de homens, e 43,2% 

de mulheres; 

- enquadrava-se, na sua maior parte, na idade activa – 83,1% –, representando a população com 

idade inferior aos 14 anos, 13,2% e a população de idade superior aos 65 anos, apenas 3,8%. 
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Mais do que uma inventariação exaustiva destas nacionalidades, convirá assinalar que o 

reconhecimento e a integração destas comunidades na sociedade portuguesa passa, igualmente – 

como sucedeu com os portugueses na Europa durante os anos sessenta e setenta – pela aceitação e 

reconhecimento da sua cultura, das suas raízes históricas e dos traços dominantes das civilizações 

de origem. Só assim será possível contribuir para um maior entendimento entre as diversas 

civilizações e culturas, promovendo, em simultâneo, a aproximação entre elas e o desenvolvimento 

científico, económico e tecnológico, capaz de superar as divergências políticas, sociais e culturais, 

bem como os fenómenos de exclusão social, que continuam a persistir no velho continente europeu.  

Da mesma forma e por via da antiguidade das relações estabelecidas entre este e os outros 

continentes, só o entendimento e o respeito pelas diversas culturas e civilizações poderá contribuir 

para o equilíbrio e desenvolvimento das relações entre os países do ‘centro’ e os novos blocos geo- 

-económicos, situados na periferia do velho continente, que hoje se confrontam não só com a 

fragilidade dos seus recursos, e com uma pletora de cidadãos desejosos de reconhecerem a paz e as 

vantagens da revolução termonuclear, bem como os seus efeitos sobre as condições de vida e a 

dignidade do ser humano. 

 

3 – Responsabilidades futuras 

 

Como foi assinalado, a emigração portuguesa é um fenómeno antigo, com múltiplas 

consequências (económicas, demográficas e sociais) na sociedade portuguesa. Afectando de forma 

distinta o nosso país, mas com características semelhantes no conjunto deste movimento, tem vindo 

a alterar o sentido dos fluxos, consoante as perspectivas de emprego registadas nos mercados 

europeus, e a evolução das políticas sociais e laborais que condicionam, globalmente, a marcha dos 

fenómenos migratórios. 

Note-se que as restrições impostas, há várias décadas, pelos países europeus em relação aos 

fenómenos migratórios têm vindo a alterar-se com a mobilidade dos cidadãos neste espaço, 

conduzindo a uma redução gradual das correntes migratórias no seio dos países da União Europeia. 

Assim podemos justificar a redução da emigração portuguesa nas últimas décadas, 

aproximadamente para uma dezena de milhar de emigrantes anuais. Contudo, tendo presente essa 

evolução em épocas mais recuadas, não podemos esquecer a importância dos fenómenos de 

retorno, nem tão pouco as necessidades específicas de formação e de ensino sentidas pelas 
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populações jovens imigrantes, quer os oriundos de famílias portuguesas, quer os de outras 

nacionalidades, em idade escolar ou que aqui se acolhem para prosseguimento de outros estudos.  

De igual modo, não podemos esquecer os direitos fundamentais dos trabalhadores e dos 

seus familiares, sobretudo no contexto dos países comunitários, sendo que as exigências impostas 

pela circulação no espaço europeu requerem uma verdadeira igualdade de tratamento, não só no 

respeita as condições de acesso ao trabalho, como na protecção social e familiar desta população.  

Tais condições tornam-se mais evidentes se tivermos em conta os desequilíbrios regionais e 

sectoriais que caracterizam o território e a sociedade portuguesa, bem como a procura de emprego 

por parte da população jovem e adulta, não satisfeita, muitas vezes, no seu país de origem. Estas, 

algumas das razões que justificam o interesse da população portuguesa pela emigração para a 

Europa – hoje considerada como um fenómeno comum, de mobilidade entre os cidadãos europeus 

–, onde as condições de trabalho e os salários se tornam atractivos face aos praticados em Portugal.  

Assim se justificam, também, os pedidos de estatuto de cidadãos residentes, por razões de 

emprego e de reagrupamento familiar. Por isso, Portugal tem vindo a acolher, de forma crescente e 

continuada, de há cerca de três décadas a esta parte, um número significativo de imigrantes de 

diferentes nacionalidades, de refugiados políticos e outros cidadãos, que viajando sozinhos ou com 

as suas famílias têm vindo a transpor para esta terra lusa o mesmo tipo de questões e de problemas 

com que os emigrantes se debateram, há mais de meio século, em vários países europeus, hoje 

parceiros da UE27.  

Felicitamos, nesta oportunidade, a investigação conduzida pela equipa liderada pela 

Professora Maria Helena Ançã, a qual permite um confronto de situações entre povos de diferentes 

nacionalidades, e o evocar de questões comuns vividas pela população emigrante, de origem 

portuguesa, bem conhecidas desta distinta investigadora. 

Da nossa parte, que temos partilhado de algumas iniciativas relacionadas com a 

problemática das migrações internacionais, sobretudo em contexto europeu, apraz-nos recordar a 

necessidade de diferentes medidas relacionadas com as regras de entrada, o direito ao trabalho, a 

protecção social e, sobretudo, com a escolarização da população mais jovem. Importa salientar que 

a situação desta população imigrante, nos diversos países europeus, nos deve merecer uma atenção 

redobrada, não só do ponto de vista demográfico, porque a eles vem a competir assegurar a 

renovação da população aqui residente, mas, também, pelas mudanças culturais, baseadas na 

presença de diversas comunidades migrantes, aqui presentes. 
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Neste sentido, importa seguir com atenção as tendências recentes deste fenómeno, bem 

como a consolidação desta nova sociedade ‘multicultural’, cada vez mais partilhada com os 

espaços políticos e culturais que lhe são adjacentes, sobretudo com os países da bacia do 

Mediterrâneo, e mesmo com os habitantes dos países subsarianos, que aqui se acolhem, seguindo 

novas rotas, de escravidão civilizacional, impostas pelas condições de exclusão social em que 

vivem.  

Estas, algumas das razões que abonam a favor do interesse do estudo dos fenómenos sociais 

e culturais que caracterizam a ‘diáspora’ portuguesa no mundo e a diáspora de outras 

nacionalidades na Europa. Dada a sua antiguidade e características recentes, são sinais de mudança 

e desafios duradouros que se levantam à construção de uma sociedade mais equitativa, solidária e 

humana, como o defendem os diversos tratados constituintes da União Europeia e os princípios 

básicos relacionados com o desenvolvimento e os direitos humanos fundamentais, que têm na velha 

Europa uma longa tradição e significado. 

Estas, em suma, as questões com que pretendemos abrir esta troca de experiências e debate 

em torno de um problema sobre o qual a Universidade de Aveiro se pode orgulhar de ter sido 

pioneira através do ensino da língua e da cultura portuguesa à população migrante, de origem 

portuguesa, consubstanciado nos cursos de Verão ‘Lusitanis in Diáspora’, que acompanhámos, 

com muito orgulho, durante os dez primeiros anos da sua existência. 

Porque o passado só importa se servir de alavanca para o futuro, fazemos votos para a 

continuidade deste projecto, permitindo que a imagem desta jovem instituição universitária 

continue a sobressair nesta área de investigação, atraindo, se possível, investigadores de outras 

nacionalidades, tais como brasileiros e cabo-verdianos, já aqui presentes. São estas, em suma, as 

palavras de saudação, dirigidas a todos os participantes, e o reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido pela equipa de investigadores. 
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As competências do Utilizador elementar no contexto de acolhimento 
 

Maria José Grosso 

Universidade de Lisboa – Lisboa/Portugal 

 

Resumo 

O texto tem como tema a aprendizagem da língua e da cultura em contexto de acolhimento, 

sobressaindo a importância do nível de referência Utilizador elementar na inserção/integração do 

público adulto, falante não nativo. 

 

A motivação para o tema que dá título a este texto partiu não só dos trabalhos que foram 

produzidos ao longo do Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não 

nativos residentes em Portugal, mas também da leitura da nova Lei da Nacionalidade (Lei Orgânica 

n.º 2/2006, de 17 de Abril) aprovada pela Assembleia da República no dia 16 de Fevereiro de 2006, 

regulamentada através do Decreto-Lei n.º 237-A/2006 de 14 de Dezembro, entrando em vigor no dia 

15 de Dezembro de 2006. Nos termos do novo regime jurídico, o Governo concede a nacionalidade 

portuguesa, por naturalização, aos estrangeiros que, cumulativamente com outros requisitos, 

conheçam suficientemente a língua portuguesa, correspondendo o conhecimento suficiente em 

língua portuguesa ao nível A2 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) 

(Conselho da Europa, 2001). 

Trabalhos de diferentes áreas disciplinares são unânimes em fazer emergir a importância da 

aprendizagem da língua e da cultura do país de acolhimento para a inserção e/ou integração do 

indivíduo na sociedade que o acolhe, sendo, nos dias de hoje, tais afirmações quase um lugar 

comum.  

Uma das razões recorrentemente referida tanto para a emigração1 como para a imigração é a 

económica, ocorrendo esta com outros factores, como as facilidades encontradas no país de 

acolhimento não só para o envio de economias para o país de origem, mas também para o futuro 

reagrupamento da família; outros motivos coadjuvantes relacionam-se com o saber comunicar na 

língua do país de acolhimento, ou com a proximidade geográfica, linguística ou cultural do mesmo, 

realçando-se os códigos de conduta legais e religiosos; são ainda de referir, em termos gerais, no 

contexto migratório, as razões políticas ou as resultantes de situação de guerra ou ambiental, causas 

diferentes que terão também implicações diversas no ensino-aprendizagem da língua-alvo.  
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Variáveis múltiplas determinaram as diferentes vagas migratórias que têm fluído ao longo 

dos anos em Portugal; tomando como referência o ano 2000, a população migratória recebida por 

Portugal era sobretudo proveniente dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), 

começando também a ser significativo o fluxo de cidadãos brasileiros a partir  da década de 802. O 

ano 2000 foi significativo para o aumento de movimentos migratórios, cada vez mais diversificados, 

oriundos dos países do leste europeu, do continente africano e asiático. Esta população, de grande 

diversidade linguística e cultural, enfrenta problemas comuns; a barreira linguística é 

recorrentemente referida, estando na origem de mal-entendidos, de preconceitos de quem chega e de 

quem acolhe; como refere Arends (1995: 159), julgamentos erróneos de comportamentos “podem 

certamente impedir o desenvolvimento de uma relação entre pessoas pertencentes a culturas 

diferentes”; estas fontes potenciais de conflito aumentam o risco da falta de comunicação, a qual 

contribui para uma inserção social actuante nem sempre visível, a que se junta quase sempre a sub-  

-representação política.    

Os distintos fluxos têm trazido consigo novos hábitos, novos códigos inter e intra-culturais, 

novas competências que se manifestam em línguas com estatutos diferentes perante o ensino-           

-aprendizagem, como o Português língua materna para os cidadãos oriundos do Brasil, que têm a 

variedade brasileira do português ou português brasileiro (Mateus, et al., 2003: 34); o Português 

língua segunda para os cidadãos vindos dos PALOP, com línguas maternas (crioulos), em que o 

português é língua de escolarização; ou ainda o Português para falantes de outras línguas3, 

aprendido por falantes de línguas eslavas, de chinês, de hindi, urdu, árabe e outras línguas. Este 

terceiro conjunto Português para falantes de outras línguas é o que serviu de base à nossa reflexão, 

restringindo-nos a um público-adulto, recém-chegado a Portugal, que necessita de comunicar em 

português para se estabelecer (e/ou manter) no país de acolhimento, resolvendo questões de 

sobrevivência ligadas à procura de trabalho e casa, legalização da situação em Portugal e 

frequentemente pedido da nacionalidade; neste contexto, a aprendizagem da língua de acolhimento 

surge como essencial à própria melhoria da qualidade de vida pela facilidade da integração do 

indivíduo na sociedade em que se pretende inserir; neste âmbito, surge como indispensável 

relacionar o processo da integração do sujeito com o desenvolvimento das suas competências em 

língua-alvo.  

As mudanças sócio-económicas e políticas que se processam, ao longo do tempo, regulam a 

vinda de novos públicos; estes, por sua vez, têm conhecimentos, capacidades e desenvolvem 

competências em língua conforme as suas características (pessoais e sociais) e de acordo com as 
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necessidades, desejos, motivações que os levam à decisão de comunicar na interacção social, a qual 

se desenvolve nos domínios onde actuam. Os domínios, sectores sociais, onde este público age (tal 

como para outros públicos adultos) tem uma importância fundamental e implicações profundas no 

ensino da língua e da cultura, traduzindo-se, na prática pedagógica, na selecção de tarefas, na 

escolha de materiais de ensino-aprendizagem e avaliação. 

Os actos de comunicação realizados nos sectores sociais seleccionados não são meramente 

instrumentais, mas antes actos que favorecem o desenvolvimento de estratégias cognitivas e o 

desenvolvimento de uma proficiência em língua: “muitas interacções e actividades linguísticas 

reflectem mais o funcionamento social normal de um grupo do que as ligações com tarefas 

profissionais ou de aprendizagem” (Conselho da Europa, 2001: 76). Só perante a interacção social o 

falante não nativo é capaz de se situar na aprendizagem e compreender que tipo de mediação deve 

estabelecer com o Outro. 

Tratando-se de um público-adulto, recém-imerso numa realidade linguístico-cultural não 

vivenciada, há uma certa propensão lógica de se referenciarem como prioritários os domínios como 

o público/transaccional, o profissional, o privado (referindo-se este último às relações que se 

estabelecem entre indivíduos com ligações de vária ordem, por exemplo, com amigos, vizinhos, 

conhecidos ou familiares por afinidade, em diferentes acontecimentos...)4; a selecção destes 

domínios e respectivas situações de comunicação têm uma ocorrência significativa nos trabalhos de 

ensino-aprendizagem de línguas; veja-se, por exemplo, no QECR: 

       

“Posso prever os domínios nos quais os meus aprendentes vão operar e as situações com as 
quais terão de lidar? Se sim, que papéis terão de desempenhar?” (Conselho da Europa, 2001: 74) 

 

O número de domínios e respectivas interacções não constitui uma escolha pacífica, surgindo 

algumas vezes conflitos de interesses entre o que é ensinado, o que se quer aprender e o que seria 

desejável que se aprendesse da língua5. No contexto de imersão, e tendo em vista a integração, 

contrariamente ao que se passa em contextos afastados da língua-alvo, em que raramente há 

finalidades imediatas de comunicação, a selecção dos domínios bem como a análise de necessidades 

comunicativas é prioritária. Considerando que os descritores (que se vão desenvolvendo/ 

transformando ao longo do tempo) também estão pensados em função dos domínios de uso, a 

questão que se coloca é responder a que agir linguístico devem corresponder as competências 

exigidas no nível de proficiência A2 para este público-adulto, em contexto migratório, já que as 

escalas propostas no QECR, apesar de serem gerais e independentes de qualquer contexto, devem 
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também relacionar-se com o público e contextos; este aparente paradoxo passa pela própria 

concepção de nível que, segundo Cuq e Gruca (Conselho da Europa, 2001: 223-224), é baseado em 

“critérios complexos e cobre situações de aprendizagem muito variadas, com os trabalhos do 

Conselho da Europa, o conceito é definido em termos de capacidades, de competências e não de 

aquisições linguísticas”, não podendo o desenvolvimento de competências em língua ser separado 

do conhecimento global (com múltiplas variáveis) do sujeito-aprendente. Dado o exposto, é possível 

concebermos dentro deste nível A2, mais abrangente, exigido como a proficiência mínima para 

actuar em qualquer situação comunicativa, um nível A2 mais restrito, mais pedagógico, mais 

adequado ao Adulto-aprendente em contexto migratório, capaz de dar orientações úteis na 

elaboração de tópicos programáticos e de materiais para o contexto de acolhimento6.  

A maneira de adquirir as competências em língua são várias e os Portfolios7 fazem emergir a 

importância dos diferentes registos biográficos.  

No contexto de acolhimento, o ensino-aprendizagem da língua-alvo desenvolverá as 

competências necessárias com o objectivo de fomentar a igualdade entre todos os cidadãos, 

reduzindo-se as desigualdades com a população de acolhimento, designadamente no trabalho8. 

Realçando a importância da diversidade em todos os domínios, designadamente no profissional, 

estes públicos:  

 
“poderiam ajudar a estabelecer contactos económicos com os seus países de origem e 

poderiam ser chamados a desempenhar um papel activo nos programas de diálogo intercultural e 
de integração dirigidos aos imigrantes recém-chegados” (Grupo de Alto Nível sobre o 
Multilinguismo, 2007: 5)9. 

 

As implicações no ensino-aprendizagem da língua são várias, a primeira relaciona-se com o 

facto de os conteúdos que se vierem a constituir para este público estarem adequados também às 

exigências do mercado do trabalho, havendo a necessidade de se ter o maior número de informações 

do público, de se fazer um diagnóstico que não seja só linguístico; neste sentido é de salientar a 

importância de inquéritos por questionário, como o que foi levado a cabo no Projecto Aproximações 

à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos residentes em Portugal (em que se têm em 

conta diversos factores como o contexto de aprendizagem, as expectativas sociais e integração), e 

que, apesar de cruzar várias áreas do conhecimento, tem uma forte tradição e divulgação no ensino- 

-aprendizagem das línguas, sendo o trabalho desenvolvido por Richterich (1985) um dos marcos de 

referência; inquéritos por questionário, entrevistas ou até narrativas de vida são modos de captar 

mais informações sobre o público e sobre as suas necessidades, se bem que a experiência nos mostre 
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que o principiante em língua-alvo dificilmente se pode expressar na língua de acolhimento e tenha 

de recorrer à língua materna ou a uma língua de mediação; todos estes procedimentos são um 

desafio ao diálogo participativo que é também um primeiro passo para a convivência amigável, de 

partilha, atribuindo-se ao aprendente mais responsabilidade, mais controle, mais autonomia, mais 

motivação para continuar a aprender por si próprio de forma mais consciente dos seus interesses e 

necessidades.  

Quem não sabe a língua e não conhece a cultura passa naturalmente e progressivamente por 

várias etapas do desenvolvimento de competências em língua, tendencialmente desiguais a nível da 

recepção e da produção; na primeira fase do utilizador elementar, A1, descreve-se, em termos gerais, 

que já numa determinada etapa “É capaz de compreender e usar expressões familiares e 

quotidianas, assim como enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas” 

(Conselho da Europa, 2001: 49); no contexto de acolhimento e de imersão, este público, se quiser 

suportar os riscos da imprevisibilidade, tem sempre mais hipóteses de comunicar espontaneamente 

ou de poder desenvolver competências adquirindo a língua de forma não formal ou informal. Este 

público principiante, utilizador diário da língua, tem um leque muito elementar de expressões 

memorizadas e de vocabulário para expressar necessidades concretas nos domínios de comunicação 

onde intervém, sendo “capaz de interagir de maneira simples desde que a comunicação seja 

previsível, lenta e pausada, podendo ser usadas várias estratégias de comunicação”. 

A interacção nos primeiros níveis de proficiência corresponde, na maior parte das vezes, a 

um uso mimético, frases memorizadas para serem usadas em determinado contexto específico, 

principalmente em sectores restritos onde as tarefas não linguísticas se sobrepõem às linguísticas 

como pode ser o caso de espaços, como os mercados e hipermercados, todos aqueles em que é 

possível obter uma resposta imediata na resolução das necessidades do dia-a-dia, isto é, nas 

situações de comunicação, em domínios prioritários de sobrevivência para o aprendente; a este 

propósito, é interessante verificar que, de acordo com os dados recolhidos para o público chinês em 

Portugal, os espaços mais frequentados eram essencialmente o mercado e o hipermercado (Grosso, 

2007: 88); certamente esta atitude é comum a diferentes grupos linguístico-culturais, em que o 

falante não nativo interpreta todos os sinais informativos, designadamente os ligados ao espaço onde 

ocorre a comunicação, às pessoas com quem fala, aos objectos de que fala, aos textos em presença e 

a todas as operações decorrentes das situações de comunicação; neste âmbito, surge a clássica 

questão, recorrentemente formulada10: a partir de que momento podemos dizer que o indivíduo-       

-adulto se exprime na língua-alvo? E complementarmente discutir a partir de que momento começa 
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a interpretar os sentimentos, emoções, atitudes, modelos das culturas do país de acolhimento; neste 

segundo caso, uma das respostas possíveis será a partir do primeiro momento em que o adulto não 

nativo compara as suas próprias práticas linguísticas e culturais com as da população de 

acolhimento, realçando-se o peso da atitude e da emoção.   

As diversas competências a desenvolver por este público não são exclusivas da 

responsabilidade de quem chega, mas também de quem recebe; a nível restrito do contexto formal 

de aprendizagem, há uma negociação bilateral (aprendente/ ensinante) que passa por um processo 

contínuo de diálogo em que sobressai a avaliação não só das necessidades, das dificuldades de 

comunicação (e de integração) do aprendente, mas de todo o processo de ensino-aprendizagem. É 

neste quadro que importa salientar a importância do papel do ensinante formador intercultural, das 

metodologias diferenciadas, do trabalho em interacção e dos ambientes de aprendizagem 

produtivos11, dinâmicas atentas ao indivíduo, às suas competências, à sua liberdade de seguir 

objectivos de aprendizagem por itinerários diferentes, dinâmicas que respeitam as suas vivências 

pessoais e profissionais, conducentes a uma real igualdade de oportunidades.   

Como é evidente, não é possível pensar o ensino-aprendizagem da língua-alvo, em contexto 

migratório, sem que se estabeleça uma forte ligação entre o agir linguístico e o mercado de trabalho. 

Deste modo, os que chegam a Portugal e conseguem obter as suas habilitações reconhecidas 

geralmente procuram desenvolver a sua proficiência na área do português para fins específicos, 

ligando o saber ao saber-fazer, em que os aspectos linguísticos e os aspectos profissionais são vistos 

em conjunto, não sendo somente a tradução duma outra língua, mas fazendo sobressair modos 

culturais de conviver, designadamente no contexto profissional. 

Este público-aprendente tem, em comum, o facto de aprender a partilhar um saber ou saberes 

especializados veiculados na língua-alvo, saberes restritos a domínios socioprofissionais específicos 

em que deve comunicar usando a terminologia da sua especialidade, assumindo o papel de 

especialistas de determinado saber, havendo necessidade de realizarem pela língua a sua integração 

profissional plena. A proficiência na língua do país-alvo é um dos factores vitais na integração, mas 

dificilmente poderá ser separada de outros aspectos, como os de ordem económica, tendo a 

sociedade de acolhimento um papel essencial em todo o processo de integração. Nesta lógica, 

contribuir para que as competências em língua sejam as de Nível A2, Utilizador elementar, é apenas 

legitimar um dos patamares que conduz este público a novos níveis de referência, redescobrindo e 

comparando caminhos, integrando conhecimentos (formais e não formais) nas duas línguas, 

abrindo-se a um mundo de diversidade assente na liberdade, na autonomia e na responsabilidade. A 
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importância atribuída a este nível tem de ser vista como um pacto de deveres partilhados entre 

população migratória e população de acolhimento; as competências exigidas por A2 podem ser 

simultaneamente o suporte linguístico-cultural para a aprendizagem dum saber fazer profissional 

integrado; os conhecimentos vão sendo construídos pelo sujeito, ganhando destaque o seu 

progressivo desenvolvimento de competências de forma crítica e reflexiva na interacção com o 

contexto de acolhimento; duma forma simples, poderíamos evocar que “para compreender a fala de 

outrem não basta entender as suas palavras – temos que compreender o seu pensamento” 

(Vygotsky, 1987: 130). 

Este público não nativo que pode exercer profissões não diferenciadas e variadas, realizando 

diferentes tarefas, aplicando, com algum esforço, conhecimentos anteriores a situações com outros 

pressupostos do conhecimento, encontra um estímulo no ensino-aprendizagem da língua quando esta 

é significativa, isto é, relevante face a problemas verdadeiros, questões reais, (ideias didácticas 

muito divulgadas a partir dos anos 70), e ainda quando os apoios pedagógicos, materiais em 

diferentes suportes, dão resposta aos problemas previsíveis que ocorrem com este público na sua 

vida privada e profissional.  

Estão nesta linha de ideias os materiais que favorecem a interacção desenvolvendo 

capacidades do oral e/ou do escrito conforme a actuação nos domínios necessários, accionando um 

conjunto de competências múltiplas e variadas, inter-relacionadas, nas quais o vector linguístico não 

é visto de forma isolada. Inserem-se neste conjunto os documentos autênticos que traduzem também 

uma forma de ser e de organização na sociedade; estes documentos são meios auxiliares para este 

público recém-chegado, não nativo, que precisa de actuar como cidadão pleno, sabendo dos seus 

direitos e deveres.  

Há, como é conhecido, um acervo de dados úteis12 em várias áreas, cidadania, saúde, 

educação, direito, que já têm sido usados pedagogicamente em espaços vários, institucionais (e não 

institucionais) onde se ministra o ensino a este tipo de público.   

As competências do Utilizador elementar (adulto), em contexto migratório, se por um lado 

são transversais a qualquer aprendente adulto que estuda português no contexto de imersão, por 

outro expandem-se em subcompetências ligadas também aos direitos e aos deveres fundamentais 

exigíveis em diferentes contextos: pessoal, laboral, nacional, europeu. 

 Ganha particular importância a interacção entre competências, domínios, textos e 

respectivas implicações no âmbito da gramática, da selecção vocabular e da actuação linguística.  
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É relevante a selecção de textos (orais e escritos de tipologia diferente) que, abarcando temas 

gerais do QECR, são específicos no contexto de acolhimento e de acordo com as necessidades deste 

público; estes vão desde mapas de locais, vistos, passes para transportes, plantas de casa, avisos, 

impressos vários conforme os domínios de actuação, receitas médicas, posologias, preçários, 

folhetos de informações várias, textos com técnicas de procura de emprego, anúncios, textos-            

-entrevistas sobre emprego, cartazes e folhetos sobre acontecimentos culturais até a documentos 

como a carta europeia e a textos sobre cidadania, histórias de vida.13 

No contexto de migração, o desenvolvimento das competências em língua do aprendente-     

-adulto não nativo resulta da actuação conjunta e sistémica de diferentes factores que também são de 

diferentes áreas disciplinares, de que o Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e 

discursos de não nativos residentes em Portugal é um exemplo, sendo o presente texto apenas um 

contributo para o conjunto de conhecimentos sobre o ensino-aprendizagem do português em 

contexto de migração gerado por este projecto. 

 

[NOTAS] 

 

1. A propósito das causas da emigração, veja-se Ramalho (2003:128).  
 
2. Veja-se, a este propósito, Tavares (2006). 
 
3. Não querendo alimentar a problemática da polissemia dos conceitos, optámos por esta designação 
por considerarmos que melhor traduz a pluralidade; para Richards, Platt & Weber (1985: 93), 
designações como English for Speakers of Other languages ou English as a Second language podem 
equivaler-se. 
 
4. Cf. contexto externo de utilização do domínio privado em QECR (Conselho da Europa, 2001: 77-
78). 
 
5. Como é o caso de empresas – financiadoras de cursos que esperam uma maior atenção ao domínio 
profissional e em que aprendentes/ ensinantes seleccionam outros domínios; cf. QECR (Conselho da 
Europa, 2001: 75). 
 
6. Quanto aos documentos direccionados para a prática pedagógica é de mencionar, entre outros, os 
decorrentes do Programa Portugal Acolhe (IEFP, 2007), direccionados especificamente para um 
público adulto, falante não nativo. 
 
7. Como exemplo, consulte-se Fischer (2005). 
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8. Vejam-se: Lei n.º 18/2004 de 11 de  Maio em Diário da República – I série-A, N-º110 – 11de 
Maio de 2004; Resolução do Conselho de Ministros n.º63-A/2007 em  Diário da República – I série 
– N.º85 – 3 de Maio de 2007.  
 
9. Consulte-se Grupo de Alto Nível sobre o Multilinguismo (2007: 5).  
 
10. Cf. Rivenc (2003). 
 
11. Cf. Arends (1995). 
 
12. Veja-se a informação disponibilizada  pelo ACIME (2007), ACIDI (2007) e SEF (2007).   
 
13. Veja-se Grosso, Tavares & Tavares (2007). 
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Resumo 

Numa sociedade cada vez mais marcada pela heterogeneidade de origens e culturas, a 

integração dos cidadãos estrangeiros é essencial para a harmonia e coesão sociais. Neste âmbito, e 

tendo por base o pressuposto fundamental de que o domínio da língua do país de acolhimento é um 

factor que muito contribui para essa almejada integração, iniciou-se em 2005 o Projecto 

Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos residentes em Portugal, 

cujas populações-alvo são as comunidades cabo-verdiana, ucraniana e chinesa, dada a grande 

relevância que assumem no panorama da imigração em Portugal. Os objectivos gerais do projecto 

contemplam duas vertentes distintas, mas complementares: a vertente social, relacionada com o 

papel da língua na integração dos sujeitos; e a vertente linguística, ligada às especificidades da 

apropriação da Língua Portuguesa (LP) – dificuldades linguísticas e estratégias de aprendizagem1. 

Partindo das representações evidenciadas em inquéritos e entrevistas realizados a 

imigrantes2 adultos, pretendemos apresentar alguns resultados do projecto, cuja finalidade consiste 

em fornecer pistas didácticas em relação à apropriação do Português como Língua Não Materna 

(em contexto formal, não formal e informal3). 

 

1. Enquadramento do Projecto Aproximações4 

1.1. Imigração em Portugal 

 

Até há poucas décadas atrás, Portugal, à semelhança de outros países do sul da Europa, era 

um país marcado pela forte emigração (Marques & Rosa, 2003; SEF, 2006), cujos valores 

superavam em larga escala os da (ainda assim existente) imigração. No entanto, a situação 

migratória tem vindo a alterar-se e, actualmente, Portugal, continuando a ser caracterizado pela 

emigração, constitui igualmente um destino de eleição para imigrantes de diferentes origens étnicas, 

sociais, culturais e linguísticas. Esta recente corrente imigratória resulta da conjugação de uma série 
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de factores, dos quais se destacam: a democratização da sociedade portuguesa, em 1974; o fim da 

soberania lusitana nos territórios ultramarinos da Ásia e da África, na segunda metade do século 

XX; a adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, e a consequente abertura das suas fronteiras 

aos estados membros (acentuada pela entrada em vigor do Acordo de Schengen e da respectiva 

Convenção de Aplicação em Portugal, em 1995); e, por fim, a queda dos regimes do Leste Europeu, 

o surgimento de novos estados independentes e os problemas políticos, sociais e económicos que 

caracterizam esses países (cf. Pires, 2003, Bastos & Bastos, 1999 e Rocha-Trindade, 1995 para uma 

síntese). Como resultado destas e doutras mudanças sócio-políticas ocorridas na Europa – 

promotoras de contactos económicos, científicos, culturais e linguísticos a diversos níveis, assim 

como de uma intensa mobilidade internacional – em 2004 (ano da concepção do projecto) existiam 

447.186 cidadãos estrangeiros a residir legalmente em Portugal. Actualmente, e de acordo com os 

dados do último relatório estatístico do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), verificamos um 

ligeiro decréscimo no que diz respeito ao número total de estrangeiros residentes em Portugal 

(409.185). No entanto, não obstante este facto e as ligeiras oscilações ocorridas no ranking das 

comunidades mais representadas no território português (cf. SEF, 2006), as comunidades 

seleccionadas para a realização deste estudo continuam a merecer, no panorama migratório 

nacional, uma atenção especial não só pelo lugar de destaque que ocupam em termos numéricos – 

sobretudo as comunidades cabo-verdiana e ucraniana, a primeira e terceira comunidades mais 

numerosas em Portugal – como também pela sua própria natureza sociolinguística (cf. secção 1.4.). 

 

1.2. Breve apresentação do Projecto Aproximações 

 

A tomada de consciência em relação ao recente papel de Portugal enquanto país de 

acolhimento e às suas responsabilidades no que diz respeito à integração efectiva dos cidadãos 

estrangeiros – que, como sabemos, se consubstancia no direito à igualdade e ao pleno exercício da 

cidadania – levaram a que, em 2004, se delineasse o Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: 

atitudes e discursos de não nativos residentes em Portugal. Iniciado a 1 de Março de 2005 e tendo 

como terminus o dia 30 de Setembro de 2007, o projecto estabeleceu como populações-alvo adultos 

e jovens-adultos de origem cabo-verdiana, ucraniana e chinesa que, de uma forma mais ou menos 

guiada e sistemática, se tivessem envolvido em contextos/situações de aprendizagem formal e não 

formal da língua do país de acolhimento. Todavia, na sequência do desenvolvimento do projecto e, 

em particular, do conhecimento que foi sendo recolhido em relação às comunidades em estudo, 
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acabou por se alargar o público a todos aqueles que investiram/investem no desenvolvimento de 

competências em LP, seja através do recurso a um processo de aprendizagem formal ou não formal 

(como inicialmente previsto) ou através do envolvimento consciente e intencional dos sujeitos em 

aprendizagens informais, tais como a interacção com outros falantes de Português5. 

Incidindo primordialmente (mas não exclusivamente) sobre as representações sociais6 dos 

sujeitos não nativos em relação à LP, o projecto teve as seguintes principais linhas de acção:  

 

a) a análise da relação que os próprios sujeitos estabelecem entre o Português e os seus percursos 

de integração/expectativas sociais;  

b) a caracterização dos novos públicos de aprendentes de Português como Língua Não Materna.  

 

É, então, dos resultados gerais deste projecto que pretendemos dar conta neste artigo.  

 

1.3. Design metodológico 

 

O corpus de análise do nosso estudo é constituído por um total de 175 questionários e 10 

entrevistas complementares realizados entre o final de Julho de 2005 e o início de Março de 2006 a 

adultos e jovens-adultos de origem cabo-verdiana, ucraniana e chinesa residentes em Portugal. 

O questionário, preenchido por 75 cabo-verdianos, 75 ucranianos e 25 chineses7, constituiu 

o principal instrumento de recolha de dados do projecto e encontra-se estruturado em torno de três 

domínios de análise:  

 

a) perfil sociolinguístico dos sujeitos;  

b) representações sobre a LP e o seu processo de aprendizagem;  

c) expectativas sociais e de integração.  

 

As entrevistas, realizadas a 4 cabo-verdianos, 4 ucranianos e 2 chineses (seleccionados a 

partir da amostra geral do estudo), foram elaboradas com o objectivo de potenciarem a 

explicitação/aprofundamento das informações veiculadas pelos sujeitos aquando do preenchimento 

do questionário. Por se basearem nas respostas de cada indivíduo às perguntas do questionário, as 

entrevistas não correspondem a um mesmo guião. 



 
 
 
 

 
 4 

A análise que aqui apresentamos resulta, pois, do cruzamento de dados, os quais, tendo sido 

obtidos através de um contacto muito próximo entre investigador e informante e dando particular 

ênfase aos discursos dos sujeitos, numa abordagem émica (Mondada, 2005), põem em evidência 

“les expériences de vie des participantes et participants de même que le sens que ces derniers leur 

attribuent” (Gérin-Lajoie, 2002: 78-79), neste caso concreto a inter-relação entre as crenças, as 

representações e atitudes de não nativos face à língua do país de acolhimento e ao seu processo de 

integração. Centrar-nos-emos, num primeiro momento, nas representações sociais evidenciadas 

pelos inquiridos das três comunidades em relação ao binómio língua/integração, e, num segundo 

momento, analisaremos as suas representações metalinguísticas relativamente às dificuldades 

sentidas em LP e às estratégias/actividades por eles consideradas como sendo mais eficazes no 

processo de apropriação do idioma do país de acolhimento. 

 

1.4. Caracterização sociolinguística da amostra 

 

As comunidades deste estudo pertencem a gerações migratórias distintas e apresentam entre 

si uma natureza sociolinguística também diversa. 

Os cabo-verdianos deste estudo apresentam-se como um grupo predominantemente jovem. 

Com efeito, 30 dos 75 inquiridos pertencem à faixa etária dos 18-24 anos e 17 à dos 25-30, valores 

que, por si só, totalizam 63% das respostas. Quanto ao nível de escolaridade, uma parte significativa 

dos respondentes (55%) afirma ter como habilitações escolares o ensino superior incompleto (cf. 

Anexo 1 – Gráfico 1). Se associarmos a esta informação as variáveis referentes à profissão exercida 

em Portugal e ao tempo de residência no país de acolhimento – bem como os dados anteriormente 

apresentados em relação à idade dos sujeitos – podemos constatar que estamos perante um público 

essencialmente estudantil8, cujos objectivos no processo de imigração passam essencialmente pela 

obtenção, no país de acolhimento, de um grau académico. Com efeito, 61% dos inquiridos indica a 

categoria ‘Estudante’ como sendo aquela que define a sua situação profissional em Portugal e, em 

69% dos casos, o tempo de permanência no país de acolhimento não excede os 6 anos, o que, em 

nosso entender, parece estar em consonância com os objectivos inerentes ao processo de imigração 

de uma grande parte dos elementos do grupo inquirido, os quais implicam, na maior parte dos 

casos, o regresso à terra de origem. Nas palavras de um dos entrevistados, “não há nenhum país que 

eu trocaria para viver” (H.182). No que diz respeito à sua Língua Materna (LM), verificamos que 

se trata de um grupo bastante homogéneo. Na verdade, 87% dos 75 inquiridos aponta o Crioulo de 
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Cabo Verde (CCV) como LM, 12% o CCV e o Português, e apenas 1% se refere exclusivamente à 

LP.  

O grupo de ucranianos que constitui objecto de análise neste projecto traduz o carácter 

recente da ‘imigração de Leste’ em Portugal. De facto, não são observadas, na amostra, quaisquer 

respostas que indiquem um período de permanência no nosso país superior a 7 anos. Trata-se de um 

público adulto, tal como podemos observar pelos dados referentes à idade dos inquiridos, em 

relação aos quais se verifica uma maior incidência nas faixas dos 25-3” (21%), 31-37 (37%) e 38-44 

(20%). Enquadrando-se igualmente na tendência manifestada pelas comunidades imigradas do 

Leste Europeu no que diz respeito ao estatuto académico, este grupo caracteriza-se por possuir um 

nível de instrução maioritariamente superior e médio (52% e 43%, respectivamente) – cf. Anexo 1 – 

Gráfico 1. Para além disso, estes sujeitos caracterizam-se também, regra geral, por uma situação de 

sobrequalificação relativamente não só à sua profissão em Portugal como também à profissão 

exercida no país de origem. Quanto à LM, as respostas dos inquiridos parecem retratar o passado 

histórico recente do país natal enquanto parte integrante da União Soviética. Efectivamente, apesar 

de verificarmos a existência de um número significativo de informantes (49%) para quem o 

Ucraniano assume isoladamente o estatuto de LM, também encontramos 19% de respostas que se 

referem exclusivamente à Língua Russa e 31% às línguas Ucraniana e Russa em simultâneo. 

Quanto aos imigrantes chineses deste estudo, estes distribuem-se, em termos etários, 

essencialmente pelas faixas dos 18-24 (36%), 25-30 (16%), 31-37 (24%) e 38-40 (16%). Quanto ao 

tempo de residência em Portugal é também ele um pouco disperso. Com efeito, não obstante 

constatarmos que 42% dos inquiridos estão em Portugal há menos de 3 anos (inclusive) – 

ilustrando, assim, o boom demográfico de imigrantes de origem chinesa em Portugal nos últimos 

anos –, os dados permitem-nos também perspectivar percursos de imigração eventualmente um 

pouco mais longos, ainda que circunscritos ao período de uma década (20% das respostas situam-se 

entre os 7 e os 10 anos, inclusive). A nível das habilitações académicas, o grupo parece subdividir-  

-se em duas categorias: a dos licenciados e pós-graduados – ou em vias de obter uma pós-graduação 

– (52%); e a dos que possuem apenas o ensino básico completo (44%) – cf. Anexo 1 – Gráfico 1. 

Em termos profissionais, destacam-se claramente, e à semelhança dos cabo-verdianos, os estudantes 

(76%). Por fim, no que concerne à LM dos inquiridos, as respostas dos sujeitos atestam a 

diversidade dialectal presente em território chinês. De facto, muito embora uma grande parte dos 

sujeitos (56%) se refira indistintamente à ‘Língua Chinesa’9, alguns inquiridos fazem questão de 

especificar a variedade dialectal que consideram ser a sua LM, a saber: Cantonês (28%), Mandarim 
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(8%) e dialecto de Xangai (4%). Apenas um dos informantes refere simultaneamente as Línguas 

Chinesa e Portuguesa. 

 

2. Considerações finais do Projecto Aproximações 

 

Tendo em consideração que Portugal é um país onde, apesar das alterações significativas 

ocorridas durante as últimas décadas, se continua a verificar, para a maior parte da população, uma 

sobreposição de factores identitários (língua, cultura, valores, nacionalidade…), torna-se urgente 

estar atento às múltiplas formas de viver e sentir a LP presentes em território nacional, 

nomeadamente por parte daqueles cujo background histórico, social, cultural e linguístico é 

substancialmente diferente do dos autóctones. 

É, então, nesse sentido, e partindo do princípio fundamental de que a questão da integração 

dos cidadãos estrangeiros passa, entre outros aspectos, pelo desenvolvimento de competências na 

língua do país de acolhimento (a qual permite a criação de laços afectivos com uma nova pátria), 

que consideramos de fulcral importância produzir conhecimento acerca das novas realidades com 

que nos deparamos e desenvolver estratégias que nos permitam agir em conformidade com as 

mesmas. Teremos em conta, para o efeito, que as relações que os sujeitos estabelecem com a LP 

podem ir da total identificação até à ausência dessa identificação. Todavia, prevemos que essa 

relação se possa fazer em complementaridade com outras pertenças, em constantes recriações da 

própria pátria linguística. 

 

2.1. Língua e Integração  

 

 “Uma pessoa chega cá, não conhece nada, não sabe falar! É muito complicado viver no meio de 

pessoas estranhos!” (K.92) 

 

A existência humana caracteriza-se pelo seu carácter social e socializante. Desde sempre, o 

Homem tem tendência a organizar-se em sociedade, criando relações de interdependência que 

garantem a sua sobrevivência. Mesmo nos locais mais recônditos do planeta, onde o fenómeno da 

globalização tem dificuldade em penetrar, os seres humanos organizam-se em tribos ou outras 

formas de estruturação social. Ora, um dos factores mais importantes, e que possibilita esta vivência 

em comunidade, é a comunicação, e especificamente a comunicação verbal possibilitada pela 
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utilização da linguagem. Neste sentido, as línguas, como marcas dessa capacidade de linguagem – 

e, assim, como marcas de pensamento –, desempenham um papel fundamental na coesão e na 

organização social. Precisamos delas para interagir com as outras pessoas, para exercer uma 

profissão, para transmitir, receber e perpetuar conhecimentos, para expressar opiniões e 

sentimentos, para pedir informações, entre tantas outras funções que não são só comunicativas, mas 

antes também afectivas, cognitivas e socializantes. 

Assim sendo, facilmente se conclui que o desconhecimento da língua falada pela maioria 

dos elementos de uma comunidade dificulta a integração na mesma. No caso específico dos 

imigrantes, a barreira linguística é, sem dúvida, o primeiro obstáculo, entre muitos, com que se 

deparam: 

 
“Factor determinante na integração social dos migrantes na sociedade de acolhimento é a 

aquisição de um conjunto de competências sociais e culturais. De entre estas competências, as 
competências linguísticas assumem uma importância particular, dado que permitem criar e manter 
formas de relacionamento com a população autóctone e a aquisição de informações sobre 
oportunidades existentes nas diversas esferas sociais (oportunidades culturais, económicas, etc.). 
Existe a este respeito uma crescente literatura que procura avaliar, sobretudo, a influência das 
competências linguísticas dos imigrantes sobre a sua integração socioprofissional e, em particular, 
sobre o aumento dos seus níveis salariais (veja-se, por exemplo, Chiswick, 1991; Chiswick e Miller, 
1996; Dustmann, 1994; Espenshade e Fu, 1997).” (Baganha, Marques & Góis, 2004: 106) 

 

Uma das entrevistadas de nacionalidade chinesa confirma esta constatação através do relato 

da sua própria experiência: “quando cá cheguei, pronto, as pessoas deixavam-me de lado porque 

eu não sabia falar, não sabia o que é que as pessoas faziam, então, ficava sempre num cantinho e 

depois, quando tocava, ia para as aulas, e depois no intervalo ficava lá outra vez! Depois, com… 

com tempo, aprendi falar, comecei conversar com as pessoas! Pronto, aí é que comecei a entrar 

mesmo… a minha vida como deve ser! Acho que é isso!” (K.132).  

O sucesso escolar e/ou profissional e a maior ou menor inclusão dos imigrantes numa 

sociedade que ao princípio lhes é estranha dependem, entre outros aspectos, do conhecimento que 

têm da língua de acolhimento. Por outro lado, a aprendizagem dessa mesma língua será 

condicionada pela importância que os sujeitos lhe atribuem, ou seja, quanto mais importância 

reconhecerem à necessidade de dominarem a língua do país de acolhimento, mais se empenharão na 

sua aprendizagem e, consequentemente, melhor e mais depressa conseguirão atingir uma boa 

proficiência linguística (Gardner & Lambert, 1972). Por esse motivo, iremos analisar alguns 

indicadores que evidenciam a importância atribuída à LP pelos sujeitos entrevistados das três 
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comunidades em análise, bem como alguns indicadores do grau de integração revelado pelos 

mesmos nos questionários, de modo a estabelecer uma relação entre estas duas vertentes. Temos 

consciência, no entanto, de que há outros factores que intervêm no processo de aquisição 

linguística, tais como as características pessoais dos sujeitos (idade, sexo, factores de ordem 

cognitiva…), os seus repertórios linguísticos (a proximidade linguística entre a LM e a língua de 

acolhimento, o conhecimento prévio de outras línguas…), as motivações inerentes à aprendizagem 

da língua-alvo (que podem ser integrativas e/ou instrumentais, estando estas últimas relacionadas, 

entre outros aspectos, com a necessidade de domínio linguístico que o próprio meio impõe, como, 

por exemplo, o tipo de profissão exercida) e os constrangimentos sócio-profissionais e económicos 

(a facilidade ou não em aceder a cursos de língua e o tempo disponível para dedicar ao estudo da 

língua). 

 

2.1.1. Análise de alguns indicadores de integração 

 

Nesta subsecção procederemos à análise das respostas dos inquiridos relativamente a quatro 

questões que indiciam o seu grau de integração na sociedade portuguesa. Temos de ter sempre 

presente, no entanto, de que se trata de indicadores, deixando, como tal, alguma margem de 

interpretação ao investigador. As questões em causa incidem sobre os seguintes aspectos: intenção 

de fixar residência definitiva em Portugal; sentimentos relativamente aos portugueses; regularidade 

com que frequentam a casa de portugueses; e regularidade com que frequentam instituições e 

associações portuguesas. 

Com base no background linguístico e cultural destas três comunidades, poderíamos tentar 

prever qual o grau de sucesso com que cada um dos três grupos do estudo se integraria em Portugal. 

A hipótese a colocar, baseada em critérios sociolinguísticos e (inter)culturais, seria a seguinte: os 

cabo-verdianos seriam a comunidade com maiores probabilidades de se integrar na sociedade 

portuguesa, uma vez que a LP é a língua oficial de Cabo Verde e dada a ligação histórico-cultural 

entre os dois países. Nas palavras de uma entrevistada cabo-verdiana, “eu acho que para nós, os 

imigrantes dos PALOP’s, Portugal já é um país mais fácil de integração, porque já temos 

conhecimentos anteriores! A colonização trouxe coisas boas; já conhecíamos a língua, já sabíamos 

um pouco da cultura” (M.364). No extremo oposto teríamos a comunidade chinesa: a LP e a LM 

destes imigrantes são linguisticamente distantes, assim como o contexto cultural é radicalmente 

diferente. Seria, pois, a comunidade com menos probabilidade de integração. No meio encontrar-se-
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-ia a comunidade ucraniana, cuja LM se distancia da LP (mas não tanto como a dos chineses), 

embora pertencendo, tal como a LP, à família de línguas do Indo-Europeu. Por outro lado, a sua 

cultura, sendo diferente da portuguesa, não deixa de ser europeia, tendo, portanto, muitos pontos de 

contacto (lembre-se a difusão da cultura comunista em tempos ainda não muito recuados, por toda a 

Europa). Corresponderão estas hipóteses à realidade apresentada pelos inquiridos?  

Com base na análise dos dados, estas previsões parecem não corresponder à realidade 

apresentada pelos sujeitos que constituem a amostra deste estudo. Relativamente à intenção de fixar 

residência em Portugal, 57% dos ucranianos respondeu afirmativamente, enquanto que apenas 17% 

dos cabo-verdianos e 8% dos chineses partilha dessa intenção, o que se pode explicar pelos 

diferentes objectivos inerentes à passagem da maioria dos sujeitos pelo território português. De 

entre os factores alegados pelos que responderam que não pretendem ficar em Portugal, destaca-se 

o desejo de voltar para o país de origem, expresso por 16% dos chineses e por 23% dos cabo-          

-verdianos inquiridos. A este propósito, importa referir que uma grande parte dos cabo-verdianos da 

amostra são estudantes universitários que vieram para Portugal com o único propósito de investir na 

sua formação académica e, de seguida, voltar a Cabo Verde (tal como já foi, aliás, mencionado 

aquando da caracterização da amostra deste estudo). Efectivamente, dois entrevistados desta 

nacionalidade referem que o seu objectivo é terminar a sua formação e regressar, “porque eu quero 

contribuir para o desenvolvimento do meu país” (Il.72). É ainda de referir que 5% dos cabo-           

-verdianos alega não gostar de Portugal e 1% refere a existência de xenofobia. Por outro lado, 15% 

dos ucranianos diz que tenciona ficar porque gosta de Portugal. No geral das três comunidades, as 

razões mais apresentadas quer na decisão de ficar, quer na de partir, quer para os indecisos, 

prendem-se com factores de ordem económico-profissional (“Não, é assim, eu quero ficar, mas 

depende. […] Concretamente eu posso dar exemplo muito claro que percebe se calhar a todo o 

português. Quando nós chegámos em Portugal, coisas, a vida, coisas como Economia era muito 

melhores […] era muito mais fácil encontrar trabalho, e agora…” – J.206;218). 

Quanto ao segundo indicador analisado, foi solicitado aos indivíduos que seleccionassem a 

frase que melhor exprimia o seu sentimento relativamente aos portugueses:  

 

a) não vê inconveniente em casar-se com um(a) português(a);  

b) agrada-lhe tê-los como amigos;  

c) agrada-lhe tê-los apenas como colegas de trabalho;  

d) prefere tê-los como simples conhecidos;  
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e) exclui-os das suas relações pessoais.  

 

Uma vez que a primeira frase colocou algum desconforto (até porque alguns dos inquiridos 

já eram casados), vamos considerar as hipóteses a) e b) em conjunto, pois ambas revelam o mesmo 

sentimento de simpatia e apreço pelos portugueses, não sendo particularmente relevante a questão 

do casamento para a análise em causa. Assim, 92% dos informantes chineses seleccionou estas 

opções, bem como 75% dos ucranianos e apenas 51% dos cabo-verdianos. Esta última comunidade 

destacou-se ainda pela elevada relutância em responder à questão (39% dos cabo-verdianos 

inquiridos não respondeu). Quanto à sua opinião sobre os portugueses, uma entrevistada ucraniana 

respondeu que “Eu acho que este povo, no seu geral, é povo bom! Há muitos pessoas boas, 

dispostas de ajudar. Também, em geral, há pessoas que gosta muito de comunicar-se. Não se pode 

dizer que essas pessoas são fechados ou cada um vive no seu mundo próprio! Não! Eu acho que 

portugueses são muito abertos!” (J.268). 

No que diz respeito à frequência da casa de portugueses, os ucranianos são os que afirmam 

fazê-lo com mais regularidade (39%), seguidos dos chineses (32%) e, por último, dos cabo-             

-verdianos (21%). É de destacar que 23% dos cabo-verdianos alega nunca ir a casa de portugueses, 

por oposição a apenas 12% dos chineses e 4% dos ucranianos. Temos, no entanto, a este nível, que 

ter em consideração as diferenças que existem entre as três comunidades em termos de relação 

histórica, social e política com a população portuguesa, que se traduzem, como é óbvio, em 

diferentes representações e contactos inter-pessoais, interculturais e interlinguísticos entre as 

comunidades estrangeiras em questão e os portugueses. É também relevante o facto de as 

características sociais da amostra seleccionada não serem representativas das características das três 

comunidades a que pertencem, uma vez que, ao contrário da amostra, as comunidades cabo-            

-verdiana e chinesa não são constituídas maioritariamente por estudantes, mas sim por 

trabalhadores. A escolha da amostra não se prendeu, pois, com critérios sociais mas sim com 

critérios de ordem linguística e, mais particularmente, com os percursos de aprendizagem da LP dos 

indivíduos8. 

O último indicador de integração analisado prende-se com a frequência de instituições e 

associações portuguesas. Neste caso, os ucranianos e os cabo-verdianos do estudo são os que 

frequentam com maior regularidade (29% e 28%, respectivamente), e em menor quantidade os 

chineses (8%). Quanto a esta comunidade, há 48% que afirma nunca frequentar associações ou 

instituições portuguesas, a par de 27% de cabo-verdianos e 20% de ucranianos. 
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Da leitura destes indicadores, e tendo em conta as diferentes modalidades de integração 

defendidas por Pires (2003: 96 e seguintes), “posicionadas num contínuo que apresenta, enquanto 

extremos, os pólos da assimilação e da etnicização” (Pardal, Ferreira & Afonso, 2007: 73), 

podemos concluir que a comunidade ucraniana inquirida parece ser a mais integrada na nossa 

sociedade, aproximando-se mais do pólo da assimilação. Quanto às outras duas comunidades, que 

demonstram aproximar-se mais do pólo da etnicização, os dados não são conclusivos, pois os cabo- 

-verdianos questionados revelaram, em média, uma menor predisposição para entrar em contacto 

com os autóctones (i.e., menores motivações integrativas – cf. Gardner & Lambert, 1972), mas, por 

outro lado, os chineses da amostra frequentam com menor regularidade instituições portuguesas e 

manifestam menor vontade de ficar em Portugal. Mesmo assim, dado tudo o que foi dito 

anteriormente, arriscamo-nos a dizer que os informantes cabo-verdianos parecem ser os que 

revelam menores sinais de integração, talvez, como diz um dos entrevistados, devido à “forma 

como encontrei aqui os colegas cabo-verdianos um pouco agrupados, às vezes, e acho que isto 

dificulta muito a integração” (A.434).  

 

2.1.2. Importância atribuída à LP no processo de integração: grande, pequena ou nula? 

 

Para apurarmos a importância atribuída à LP, baseámo-nos na resposta a três perguntas do 

questionário. Por um lado, os sujeitos inquiridos foram questionados quanto à importância que a LP 

teve na sua decisão de fixação ou não de residência definitiva em Portugal. Constatámos que os 

respondentes das três comunidades atribuem maior peso à LP na sua decisão de ficar em Portugal 

(86% dos inquiridos que pretende ficar em Portugal afirma que a LP teve grande importância nessa 

decisão). Podemos inferir que o facto de já conhecerem a língua é um factor acrescido, embora não 

o mais importante, para permanecerem no nosso país. Por oposição, apenas 29% dos que 

responderam que não pretendem ficar diz que a LP teve grande peso nessa decisão. Estes dados 

poderiam indicar que tencionam sair de Portugal por causa de dificuldades linguísticas em LP, mas 

não nos parece ser esse o caso. A interpretação mais adequada prender-se-á talvez com a intenção 

manifestada por alguns inquiridos de ir para países onde a LP é necessária, como é o caso dos cabo-

-verdianos que querem voltar para o seu país de origem. 

A segunda questão analisada prende-se com a importância que os indivíduos atribuem à LP 

relativamente à concretização das suas ambições profissionais: 
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a) exercer a sua profissão;  

b) montar um negócio; 

c) ganhar dinheiro independentemente da actividade.  

 

Observámos que 93% dos que ambicionam montar um negócio atribui grande importância à 

LP na tomada dessa decisão, o que demonstra que têm consciência de que não basta ter espírito 

empreendedor para arriscar a nível empresarial; é muito importante, para além disso, o poder e 

competência de comunicação. Por outro lado, a percentagem de pessoas que não pensa em montar 

um negócio e que atribui grande importância à LP nessa decisão baixa para 82%, sendo, ainda 

assim, um valor bastante significativo. 

Por fim, os sujeitos entrevistados foram solicitados a atribuir um valor entre 1 e 5 (sendo 1 o 

mínimo e 5 o máximo) a oito afirmações relativas à relevância da LP:  

 

a) facilita a integração na sociedade portuguesa;  

b) facilita o exercício da sua actividade;  

c) permite-lhe fazer amizades com os portugueses;  

d) possibilita-lhe melhorar de vida;  

e) possibilita-lhe melhorar a situação profissional;  

f) possibilita-lhe exercer a sua profissão;  

g) possibilita-lhe melhorar/alargar relações sociais;  

h) possibilita-lhe ir trabalhar noutro país de LP.  

 

Depois de feita a média das respostas de cada comunidade, concluímos que, de forma geral, 

os ucranianos inquiridos são aqueles que atribuem maior peso à LP (média de 4,5 valores), seguidos 

dos cabo-verdianos (3,9 valores) e, por último, dos chineses (3,3 valores).  

Se considerarmos a média das respostas de cada comunidade a cada um dos oito parâmetros 

referidos (cf. Gráfico 2), podemos perceber quais as áreas que os inquiridos consideram beneficiar 

mais do conhecimento da LP e quais aquelas para as quais a LP é menos relevante.  
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Gráfico 2 – Representações dos sujeitos sobre a importância da LP 

 

 

Começando pela comunidade ucraniana participante no projecto, a LP parece ser muito 

importante para melhorar a situação profissional (4,8 valores), para exercer a sua actividade (4,7), 

para a integração na sociedade portuguesa (4,7) e para melhorar/alargar relações sociais (4,6). 

Temos, então, presentes duas vertentes: a vertente profissional e a vertente de interacção com outras 

pessoas. A amplitude das respostas é de apenas 0,4 valores, entre 4,4 e 4,8, excepto no que se refere 

a ir trabalhar noutro país de LP, que apenas mereceu 3,5 valores (apenas 8% dos ucranianos afirmou 

não tencionar permanecer em Portugal). Podemos, então, concluir que, à excepção deste último 

aspecto mencionado, esta comunidade reconhece uma importância muito elevada à LP em relação a 

todos os parâmetros considerados. 

Quanto à comunidade cabo-verdiana respondente, a amplitude das respostas é de 1,1 

valores, merecendo a resposta mais baixa 3,4 valores e a mais alta 4,5. Na opinião dos informantes, 

a LP tem mais influência na integração na sociedade portuguesa (4,5), no exercício da sua 

actividade (4,3), na possibilidade de ir trabalhar noutro país de LP (4) e no exercício da sua 

profissão (3,9). Temos de considerar que alguns dos inquiridos de nacionalidade cabo-verdiana são 

estudantes universitários, como já dissemos anteriormente, cujo objectivo é obter qualificações 

académicas que lhes permitam aceder a boas posições profissionais em Cabo Verde. Um dos 

entrevistados dizia que “Estou cá para estudar. Prefiro abdicar de umas férias que certamente são 

bem passadas e concluir a minha formação num curto espaço de tempo. Portanto este meu 

objectivo, e depois regressar de vez” (Il.66). Deste modo, as suas representações quanto à 
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importância da LP reflectem essa intenção de regressar à pátria: o facto de conhecerem previamente 

a língua falada na sociedade de acolhimento facilita a sua integração, e, consequentemente, o 

sucesso académico; o facto de viverem em contexto de imersão linguística contribui para a melhoria 

da sua proficiência em LP, o que é uma mais-valia muito grande, dado que em Cabo Verde os 

melhores cargos são ocupados pelos que possuem um bom domínio da língua oficial (a LP) – “Por 

exemplo, podes estar numa função que, por exemplo, o chefe exija ou que é mesmo necessário 

[falar Português]! Por exemplo, antes de vir para Portugal, eu trabalhava no protocolo do Estado, 

portanto, que é tipo relações públicas, era obrigado a falar em Português” (Il.176-178). 

Por último, no que se refere à comunidade chinesa inquirida, o que mais se destaca é o facto 

de todos os valores serem baixos, variando entre 3 e 3,4, à excepção da importância reconhecida à 

LP na melhoria da situação profissional (3,8). De acordo com estes dados, pode concluir-se que os 

chineses do estudo consideram que o domínio da LP não é muito relevante para qualquer dos 

aspectos em análise, sendo possível (sobre)viver em Portugal tendo apenas conhecimentos 

elementares da LP. É precisamente esta ideia que uma das entrevistadas chinesas expressa, 

referindo-se mais aos seus conterrâneos do que ao seu caso particular: “há outra coisa que é um 

factor muito forte, é que os chineses pensam que não precisam de Português para viver! É assim, 

eles estão aqui, aprende-se um bocadinho porque necessitam, mas não querem, não têm vontade de 

aprender o Português, porque uma pessoa quando cá chega, qualquer chinês chega lá: «Olha, 

Português é muito difícil!». E uma pessoa fica com ideia: «Olha, Português é muito difícil!», 

«Olha, se calhar eu não vou conseguir aprender o Português!» Uma pessoa já tem receio de ir lá 

experimentar uma coisa! E então quando começa com os verbos ou com as palavras assim difíceis, 

«olha, é melhor eu não…eu, abrindo um bocadinho, para vender ou para trabalhar, resto deixo 

estar!»” (K.148).  

 

2.1.3. A importância conferida à LP reflecte-se no grau de integração? 

 

Tendo em conta a análise efectuada, em relação à amostra deste estudo, dos indicadores de 

integração e dos indicadores que revelam a importância atribuída à LP, parece que, de facto, estes 

dois factores estão relacionados. Podemos observar que a comunidade ucraniana do estudo é a que 

reconhece maior importância à LP a diversos níveis e, simultaneamente, a que revela mais sinais de 

integração na sociedade portuguesa. As representações que têm sobre a necessidade do domínio da 

língua de acolhimento reflectem-se no esforço que investem nesse sentido, nomeadamente na 
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elevada frequência de cursos de LP direccionados a estrangeiros e nas estratégias de aprendizagem, 

como veremos mais adiante, na secção consagrada a esta temática (cf. secção 2.3.). É de destacar 

que valorizam muito o contacto com os portugueses enquanto meio de melhorarem a sua 

proficiência em LP: “eu acho que quando a pessoa tem uma vida activa, não trabalha só com 

imigrantes, não lida só com as pessoas da terra dela, só com os imigrantes, e não trabalha só com 

máquinas, trabalha com as pessoas e comunica muito, ajuda muito! Porque esses situações 

normais, não é? Eles puxam um bocado pela cabeça e a pessoa, pronto, aprende e tenta 

desenrascar-se! E é um estímulo sempre. A pessoa precisa de dizer, de explicar alguma coisa, tem 

que às vezes ir buscar alguma palavra ao dicionário, ou perguntar ao colega, ou sei lá! Ou tentar 

explicar alguma coisa com ajuda das outras coisas, as outras palavras, até desenhos e gestos dá!” 

(V.144-146). Além de ser uma boa estratégia de aprendizagem da LP, a interacção com os 

portugueses assume-se igualmente como uma excelente estratégia de integração. Outro factor 

importante de integração é a valorização e receptividade que demonstram em relação à cultura 

portuguesa: “para aprender o Português, a pessoa tem que fazer muito esforço, fazer muito esforço 

e sempre falar com os português e pedir para eles corrigirem, porque só assim consegue a pessoa 

aprender. Mas, além disto, mantém a cultura, a cultura português; os livros, jornais, é importante” 

(D.244-246); “É assim, os nossos tradições de nossas festas, de nossa cultura, de nossa religião 

sempre estiveram na nossa casa, nós seguramos tradições: muito tradições de Natal, tradições de 

Páscoa, tradições…É, não consigo compreender como é que pode ser na outra maneira, porque 

isso está vivo em nós, na nossa alma! Mas já tudo misturado. Nós temos celebrar nossa Natal 

também e cultura portuguesa, já está tudo misturado, até comida, até tradições. É Natal, é 

Carnaval, temos celebrar a nosso Natal, nós Pai Natal também vem na nossa casa, «Iesmarov» da 

nossa língua, da nossa festa também vem, e nossas crianças também muito mais felizes, porque eles 

têm o Pai Natal e São Nicolau!” (Ir.252-260). 

Quanto à comunidade chinesa inquirida, os dados indicam ser o segundo grupo mais bem 

integrado dos três grupos respondentes (embora seguidos de perto pelos cabo-verdianos), mas, ao 

mesmo tempo, o que menos importância atribui à LP. A justificação para a pouca importância dada 

à LP parece residir na dificuldade efectiva que têm em aprender Português, bem como nas 

representações associadas a essa dificuldade (cf. também a transcrição de K.148, no final da 

subsecção 2.1.2.) – “confesso que Português é difícil, acho que é… Pronto, não só eu, há muitas 

pessoas dizem que Português é uma das línguas mais difíceis do mundo! Não quer dizer assim 

muito difícil, mas para os chineses é uma língua muito diferente, não tem nada a ver com Chinês. É 
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muito difícil de aprender!” (K.151). Face a esta limitação, os elementos inquiridos desta 

comunidade parecem limitar-se a dominar o Português apenas o suficiente para conseguir exercer a 

sua profissão e limitam os contactos com os autóctones aos indispensáveis e aos que o seu domínio 

linguístico permite. Efectivamente, apesar de demonstrarem ter uma boa opinião sobre os 

portugueses (92% afirma gostar de tê-los como amigos/ não ver inconveniente em casar com um 

português), isso não significa que convivam muito com os mesmos. Neste ponto diferenciam-se dos 

ucranianos e demais imigrantes de Leste, como uma entrevistada chinesa afirma: “Não é, por 

exemplo, como os russos: trabalham; à noite vão para os bares, falam com os portugueses e 

aprende-se muito mais rápido! É isso eu acho! Os chineses não gosta muito do Português e não 

está assim muito à-vontade com Português, porque não gostem, pronto!” (K.148). Estão, por 

conseguinte, aqui em jogo, para além do domínio da língua do país de acolhimento, todo um 

conjunto de factores que se relacionam com as próprias culturas de integração dos sujeitos, com as 

diferenças culturais entre os grupos e as próprias personalidades dos seus membros, entre outros. 

No caso dos cabo-verdianos inquiridos, reconhecem bastante valor à LP, até porque o facto 

de a língua ser comum a Portugal e a Cabo Verde (porque oficial neste país) é um dos motivos, a 

par de factores histórico-culturais, da elevada emigração deste país para o primeiro e porque estão 

conscientes da mais-valia que constitui o domínio desta língua em Cabo Verde. Por outro lado, no 

que se refere à integração surgem em último lugar, relativamente aos elementos das outras duas 

comunidades analisadas, em parte devido ao sentido de pertença à sua cultura e às saudades que 

sentem da sua terra e das suas famílias, que os leva a conviverem mais com pessoas da sua 

nacionalidade e os impede de se abrirem mais à sociedade portuguesa: “e depois, aquela coisa de 

separação, também, casa, família, isso tudo teve grande impacto!”; “aquela coisa, aquela música 

quente, bastante tropical, que entrou-me pela alma, foi… senti uma sensação agradável; que 

saudades!”; “sofro bastante a separação, porque eu sempre fui uma pessoa muito ligada à 

família!” (A.42;64;436-438); “Como podes imaginar, a saudade da família é muito… importante, 

principalmente eu sou muito apegado à minha família, é extremamente complicado. É muito difícil. 

Eu costumo dizer aos meus colegas que o principal obstáculo que os alunos estrangeiros têm 

quando saem, portanto, do país é lidar com a saudade, a distância, porque é muito complicado… 

Por exemplo, eu às vezes estou a estudar, de repente bate-me: «Será que está tudo bem com a 

minha família?»”; “[Entrevistadora]: Tens muito orgulho em Cabo Verde, não tens? 

[Entrevistado]: Tenho, tenho, tenho, tenho, tenho muito, muito!” (Il.54-58;110). 
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Para concluir, resta-nos acrescentar que a modalidade de integração dos imigrantes não 

depende única e exclusivamente de si, da sua vontade, do seu domínio linguístico. Entre outros 

factores, são também importantes as representações que deles têm os nativos do país de 

acolhimento. No caso das comunidades ucraniana e cabo-verdiana, constatamos que a imagem que 

os portugueses em geral têm das mesmas se relaciona directamente com a sua modalidade de 

integração. De facto, os portugueses nutrem simpatia e consideração pelos ucranianos, causadas não 

só por motivos que podem ser atribuídos à forma como esta comunidade se inter-relaciona com os 

autóctones, mas também a uma certa compaixão pelo facto de crerem que uma grande parte dos 

ucranianos exercia, no seu país de origem, profissões com um certo estatuto social, como médicos, 

advogados e políticos, e que agora, em Portugal, exercem profissões muito abaixo das suas 

qualificações (cf. ainda Mendes, 2007): 

 
“Ainsi, l’acteur social immigré de l’Europe de l’Est est surtout un homme (malgré quelques 

références aux femmes et aux couples), adulte, d’âge moyen. Il travaille dans la construction civile 
et a une formation supérieure pour les fonctions qu’il exerce à présent. Il est arrivé au Portugal à 
travers des réseaux clandestins de main-d’oeuvre, venant surtout de Moldavie, d’Ukraine ou d’une 
autre ancienne République de l’Union soviétique. Il est en situation illégale – en situation de 
précarité face à un intermédiaire, un patron ou un entrepreneur – et il veut légaliser son statut. Il 
habite dans des baraques de chantiers ou loue des chambres. Il garde une grande partie de 
l’argent, travaille plus de dix heures par jour y compris les week-ends. Il est chrétien, de confession 
orthodoxe, il essaie d’apprendre le portugais, envoie presque tout l’argent à la famille qu’il veut 
faire venir pendant quelque temps, au Portugal.”  (Cunha, 2001: 100) 

 

 Por oposição, a imigração proveniente de Cabo Verde (bem como a de outras origens 

africanas de expressão portuguesa) tem sido pautada por representações e atitudes diferenciadas, em 

termos de inter-relação com a comunidade de acolhimento, as quais se devem, essencialmente, a 

factores económicos e sócio-profissionais, determinadores do exercício de poder, e que podem, de 

resto, ser ainda observadas actualmente (cf. ainda Araújo, 2006): 

 
“L’acteur social-type défini comme «d’origine africaine» – qui n’a pas les honneurs du 

discours direct et dont les propos sont rapportés – est, dans cette étude de cas, manifestement un 
adolescent ou un jeune adulte. Il habite des quartiers dégradés ou de relogement dans la périphérie 
de la Grande Lisbonne, n’a pas en général de famille structurée et a connu l’échec scolaire et 
divers passages par des collèges ou des instituts de rééducation. Il est originaire du Cap-Vert, né 
au Portugal, et est perçu comme un délinquant ou un marginal dès qu’il refuse d’accepter un 
emploi quelconque (lié à la construction civile ou faisant des travaux non qualifiés). On l’accuse en 
outre de préférer – en fonction de ses valeurs – voler ou faire du trafic de drogue.” (Cunha, 2001: 
99) 
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“[…] embora o racismo revista hoje formas mais subtis e difusas, «a percepção dos negros 
como uma ameaça social, percepção que pode ser associada ao racismo mais tradicional e 
flagrante, perdura na nossa sociedade».” (Machado, 2001) 

 

2.2. Dificuldades Linguísticas 

 

 “Parece-me que eu não falo como fala um português. É diferente!” (V.82) 

 

Nesta secção, pretendemos essencialmente identificar e descrever as principais dificuldades 

linguísticas sentidas pelos informantes das três comunidades em estudo, tendo como finalidade 

última fornecer algumas pistas relativamente aos conteúdos gramaticais em relação aos quais os 

professores de Português (em contexto formal e não formal) devem estar atentos. Com efeito, só um 

conhecimento aprofundado das dificuldades específicas sentidas pelos indivíduos, bem como das 

causas que lhes são inerentes (a nível linguístico), permitirá ao professor desenvolver actividades e 

estratégias adequadas às situações concretas de ensino/aprendizagem com que se depara. Isto torna-

-se tanto ou mais premente se tivermos em consideração, por um lado, o facto de que grande parte 

dos professores, em Portugal, não possui formação específica na área da Didáctica do Português 

como Língua Não Materna e, por outro, a pluralidade de públicos com que, frequentemente, têm de 

lidar. Os resultados deste projecto, a este nível, têm, por conseguinte, como objectivo facilitar o 

acesso destes professores a informações linguísticas relativas a três comunidades de imigrantes com 

bastante representatividade em território português. 

Iremos, então, tendo em conta o acima exposto, analisar as representações dos respondentes 

das três comunidades em estudo em relação às suas principais dificuldades na apropriação da LP e 

às causas que apresentam para as mesmas, tendo em consideração, sobretudo, o primeiro objectivo 

do projecto10. Para tal, recorreremos ao cruzamento de dados obtidos através dos questionários e das 

entrevistas, nomeadamente: 

 

a)  das respostas dos 175 informantes a uma pergunta em que era solicitado que escolhessem, dos 

itens apresentados (cf. Anexo 2 – Quadro 1), as dificuldades sentidas em relação à 

aprendizagem do Português; esta questão obteve um total de 525 respostas, visto que os 

indivíduos, de acordo com as instruções dadas, deveriam seleccionar 3 tópicos gramaticais; 
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b) dos discursos dos 10 indivíduos entrevistados, – seleccionados a partir do grupo dos 175 

inquiridos, tal como explicitado anteriormente – em relação às razões que, na sua perspectiva, 

estão na origem dos problemas previamente identificados nos questionários. 

 

A análise comparativa dos dados obtidos na pergunta supracitada do questionário permite-   

-nos atestar uma homogeneidade considerável no que diz respeito às principais dificuldades 

mencionadas pelos sujeitos das três comunidades. Com efeito, se considerarmos os 5 tópicos 

gramaticais que reúnem maior número de respostas, verificamos uma forte incidência nos itens 

referentes à concordância das formas verbais (16%), à utilização da preposição (12%), à estrutura 

da frase (12%), à pronúncia (11%) e à formação dos tempos (11%), tal como é possível observar no 

Quadro 1 (Anexo 2).11 

Esta constatação afigura-se, no nosso entender, particularmente interessante, tendo em conta 

que nos estamos a referir a indivíduos cujas LMs são geneticamente distintas entre si, as quais, por 

apresentarem estruturas diversificadas, poderiam eventualmente originar ‘aproximações’ diversas à 

LP. Vejamos, então, até que ponto os argumentos apresentados pelos sujeitos para a selecção destes 

itens, bem como as explicitações veiculadas em relação às causas das diferentes dificuldades, 

variam ou não de grupo para grupo e se estão ou não em conformidade com as realidades 

linguísticas em questão. Para tal, analisaremos as representações metalinguísticas dos entrevistados 

em relação aos 5 tópicos identificados como mais problemáticos e recorreremos à análise 

contrastiva dos aspectos gramaticais que poderão estar na origem dessas mesmas dificuldades12. 

 

2.2.1. Verbos (concordância das formas verbais; formação dos tempos)  

 

O domínio que parece causar mais problemas aos falantes das três comunidades é, sem 

dúvida alguma, o dos verbos. Com efeito, não só a categoria ‘concordância das formas verbais’ 

reúne o maior número de respostas nos três grupos (17%, nos chineses e ucranianos e 14%, nos 

cabo-verdianos) como em todos eles o item ‘formação dos tempos’ ocupa também um lugar de 

destaque, a saber: a segunda posição no grupo dos chineses (13%), a terceira no dos ucranianos 

(12%), e a quinta no dos cabo-verdianos (9%). O cruzamento destes dados com as explicitações 

fornecidas pelos sujeitos nas entrevistas levanta-nos, no entanto, algumas dúvidas em relação ao 

tipo de dificuldade específica sentida pelos falantes, uma vez que os diferentes aspectos são 

referidos indistintamente, verificando-se, pois, uma certa confusão de conceitos aproximados (o que 
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pode, porventura, ser uma consequência do fraco domínio de metalinguagem mais rigorosa). Assim, 

quando inquiridos sobre as dificuldades relativas à concordância das formas verbais, dois 

entrevistados ucranianos e um chinês referem-se, na realidade, à problemática dos tempos verbais e 

uma falante cabo-verdiana reporta-se simultaneamente (e de modo algo hesitante) a estes dois 

aspectos (concordância das formas verbais e tempos verbais). Vejamos, então, a que é que se 

referem concretamente os sujeitos e quais as causas inerentes às dificuldades enunciadas. 

No que diz respeito aos falantes de origem chinesa, e de acordo com a explicação de uma 

das entrevistadas, o problema dos tempos verbais reside no facto de na sua LM os verbos serem 

utilizados apenas no infinitivo e a informação de tempo ser expressa através de outros elementos, 

tais como advérbios: “nós usamos, olha, amanhã. Amanhã é amanhã! Nós não usamos «vou»; é: 

amanhã fazemos qualquer coisa!” (K.27). Reportando-se, portanto, ao carácter não flexional da 

Língua Chinesa (que se verifica não só em relação a questões de tempo, mas também a questões de 

género e número), a aluna remete para uma das principais características do funcionamento da sua 

LM: a existência de palavras vazias/ funcionais (palavras com sentido abstracto que possuem uma 

função gramatical) e a relevância da ordem das palavras na frase para concretizar a expressão dos 

tempos, modos e aspectos verbais, e do género e número, entre outras funções (Wang, 2002: 347-

348). Deste modo, podemos concluir que as suas dificuldades em LP dizem respeito quer aos 

tempos verbais, quer às concordâncias das formas verbais, concretizados de forma diferente na sua 

LM. A principal causa dos problemas a este nível parece ser, então, o carácter eminentemente 

analítico da Língua Chinesa, o que dificulta a compreensão, por parte dos falantes chineses, da 

pertinência e das funções desempenhadas pelas estruturas altamente flexionais dos verbos em LP. 

No entender de uma das entrevistadas, “o Chinês toda a gente entende […] o Português complicar 

tantas coisas que nós nem sequer precisamos!” (K.42). A este nível, torna-se também claro que a 

problemática dos verbos surge, neste grupo de falantes, intrinsecamente associada a questões 

sintácticas (pelas razões acima evocadas e como teremos oportunidade de aprofundar mais adiante), 

o que, de resto, se pode comprovar pelos resultados obtidos nos questionários, que revelam que a 

‘estrutura da frase’ é a terceira dificuldade mencionada pelos sujeitos desta comunidade (12%), logo 

a seguir à ‘concordância das formas verbais’ (17%), e à ‘formação dos tempos’ em exequo com a 

‘utilização da preposição’ (13%). 

Quanto aos imigrantes ucranianos deste estudo, o principal problema parece residir nos 

tempos verbais, conteúdo gramatical que, segundo uma das entrevistadas, é de uma exigência tal 

que o seu estudo não pode ser feito sozinho, antes exigindo o acompanhamento por parte de um 
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professor. A causa primordial apontada pelos entrevistados em relação a esta dificuldade é a 

existência de muitos tempos morfológicos em LP, mais do que os existentes em LM, que são 

apenas três – Passado, Presente e Futuro. De acordo com alguma bibliografia consultada sobre o 

funcionamento da Língua Russa13 (Mateus, Pereira & Fischer, 2006; Wade, 2002; Beard, 1996), 

existem efectivamente apenas três tempos verbais e dois modos (Indicativo e Imperativo), ao 

contrário do que acontece em Português, cujo sistema temporal é mais complexo. Por outro lado, 

prevíamos que os informantes mencionassem as diferenças ao nível do sistema aspectual, dado que 

é aí que o afastamento entre a LP e a LM é mais evidente e susceptível de originar mais 

dificuldades. Enquanto que em Português a expressão do aspecto através do sistema verbal é 

indissociável da conjugação temporal, em Russo a maioria dos verbos tem um verbo correspondente 

com o mesmo significado e, frequentemente, com o mesmo radical, mas com valor aspectual oposto 

– verbos perfectivos e imperfectivos. Estas duas formas distinguem-se normalmente pela presença 

de afixos e conjugam-se no passado e no futuro (sintético ou analítico); os imperfectivos conjugam-

-se também no presente. O facto de esta distinção entre a LP e a LM não ter sido referida nas 

entrevistas pode ser explicado pela inexistência de consciência metalinguística a este nível, ou seja, 

pela ausência de consciência dos sujeitos em relação à codificação aspectual na sua língua de 

origem e na de acolhimento, o que resulta, frequentemente, na produção de frases como a que de 

seguida apresentamos: “Naquela altura já pessoas tiveram um nível diferente de língua e era muito 

difícil, num grupo, por exemplo, de seis ou oito pessoas, dar aulas para todos no mesmo tempo” 

(J.50). No que se refere à concordância das formas verbais, apenas um entrevistado mencionou este 

tópico como sendo um problema, justificando-o com as diferenças entre as duas línguas em questão 

(LP e LM). De facto, como o informante menciona, embora de forma muito superficial e não 

recorrendo a metalinguagem precisa, as formas verbais, em Português e em qualquer um dos modos 

e tempos, concordam com o sujeito em pessoa e número, perfazendo, ao todo, seis pessoas 

gramaticais. Em Russo o mesmo sucede para o Presente e para o Futuro, mas não para o Passado, 

em que as formas verbais concordam em género (feminino e masculino) e número (singular e 

plural), havendo, deste modo, quatro formas verbais no Passado. 

Relativamente ao público cabo-verdiano, apenas uma das entrevistadas se refere a esta 

problemática, referindo-se simultaneamente à concordância das formas verbais e aos tempos 

verbais, e fazendo alusões a outras questões de ordem sintáctica, como por exemplo a utilização das 

preposições. A informante atribui a causa dos seus problemas neste domínio, por um lado, às 

lacunas que possui em termos de formação escolar (“porque são falhas que no meu caso trouxe 
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desde a escola” – M.108) e, por outro, ao predomínio linguístico-comunicativo e afectivo do CCV 

relativamente à LP (“é assim, eu não sei explicar; eu só sei eu cresci com o Crioulo” – M.118). 

Não desconsiderando a primeira justificação apresentada pela informante, estamos, todavia, em crer 

que os principais problemas, neste âmbito, residem efectivamente nas diferenças que se verificam 

entre a LM dos sujeitos e a LP, visto que em CCV os verbos não flexionam em número e género e a 

expressão de tempo, modo e aspecto não se realiza através de conjugação verbal, mas através da 

utilização de morfemas (cf. Mateus, Pereira & Fischer 2006; Veiga, 2002). A falta de consciência 

dos sujeitos em relação a esta dificuldade (bem como a outras que mencionaremos ao longo desta 

secção) resultará, em nosso entender e entre outros aspectos, da falta de competências escritas dos 

indivíduos em LM14. Consideramos, pois, que, a este nível, o grupo de cidadãos de origem cabo-     

-verdiana deste estudo se encontra em clara desvantagem em relação aos restantes, não podendo 

tirar partido daquilo que constitui o principal elemento impulsionador da apropriação de uma nova 

língua: a LM do sujeito (cf. Ringbom, 1987; James & Garrett, 1991; Hawkins, 1996; James, 1996).  

 

2.2.2. Utilização da preposição 

 

A utilização das preposições em LP é outro dos aspectos que reúne algum consenso entre as 

3 comunidades que constituem o público-alvo deste projecto, ocupando a segunda posição no caso 

dos imigrantes chineses e cabo-verdianos (com 13% de respostas, em ambos) e a quinta posição no 

caso dos falantes de origem ucraniana (com 11% de respostas). 

Muito embora não encontremos, nas entrevistas dos falantes de origem chinesa, qualquer 

referência a este tópico, podemos indicar como possível causa para este problema linguístico, e de 

acordo com a bibliografia consultada, o facto de não haver, em Mandarim e LP, uma 

correspondência directa no que a esta categoria gramatical diz respeito. Ou seja, verifica-se uma 

falta de equivalência – quer a nível da categoria gramatical em que se inserem, quer em termos das 

funções desempenhadas – entre as palavras vazias/funcionais em Mandarim (já referidas) e as 

preposições ou outras classes de palavras em LP. A título exemplificativo, Wang refere que “o 

termo auxiliar «de» equivale à preposição «de» e ao pronome relativo «que» em português” (2002: 

348). Ora, se tivermos em consideração o grande número e variedade de preposições e locuções 

prepositivas de que a LP faz uso para expressar diferentes funções sintácticas (ex.: Objecto 

Indirecto), bem como a complexidade das regências verbais em Português (i.e., saber quais as 



 
 
 
 

 
 23 

preposições exigidas por cada verbo), torna-se clara a perplexidade que um sistema como o da LP 

pode causar a um falante chinês a este nível. 

No que diz respeito aos informantes ucranianos, e à semelhança do sucedido nas entrevistas 

dos falantes chineses, não observámos, nos seus discursos, qualquer tentativa de explicação para 

esta dificuldade. Há, no entanto, um entrevistado que associa este problema ao da concordância dos 

nomes em género, pois considera particularmente difícil fazer a contracção de preposições com 

artigos (inexistentes em Russo), os quais veiculam em LP a informação de género (sendo esta outra 

causa de dificuldades para os falantes ucranianos). Com base nas diferenças entre a LP e a LM dos 

sujeitos, podemos apresentar o sistema de casos existente em Língua Russa e Ucraniana como 

provável explicação para a dificuldade sentida pelos inquiridos relativamente ao uso de preposições. 

Efectivamente, os nomes têm marcas de caso, o que significa que têm diferentes terminações para 

indicar as diferentes funções sintácticas que podem desempenhar na frase: Nominativo, Acusativo, 

Genitivo, Dativo, Prepositivo e Instrumental, em Russo, e Nominativo, Acusativo, Genitivo, 

Dativo, Locativo, Instrumental e Vocativo, em Ucraniano. Em LP, pelo contrário, não existem 

casos, sendo algumas funções sintácticas desempenhadas mediante o emprego de preposições. A 

isto acrescem as dificuldades causadas pela regência verbal, já referidas a propósito das dificuldades 

dos falantes de origem chinesa. 

Quanto aos falantes de origem cabo-verdiana (cf. Ançã, 1999a), o problema reside na 

diferente configuração do sistema de preposições das línguas em contacto, neste caso, o CCV e a 

LP. Os entrevistados remetem, portanto, para a complexidade, em LP, da escolha da preposição 

adequada (“às vezes, quando estou a utilizar o «de», «em», «para» […] confronto-me com 

situações […] em que eu digo: «Mas isto não está certo»” – A.244) e para a problemática das 

contracções das preposições com os artigos (“[Entrevistadora]: Quando me falou no «de» e no 

«em», está a falar nas contracções? [Entrevistado]: É, «de», «da», é, é.” – A.289;292). No que diz 

respeito ao primeiro aspecto, a dificuldade em utilizar a preposição adequada no idioma do país de 

acolhimento deriva, então, da ausência de uma correspondência entre as preposições existentes nos 

dois sistemas linguísticos, como, por exemplo, a inexistência, em CCV, da preposição ‘a’ e a 

existência de uma só preposição, ‘pa’, para representar as preposições portuguesas ‘para’ e ‘por’ 

(Ançã, 2000, 2006). Acresce a isto ainda o facto de, na LM dos sujeitos, não existirem artigos 

definidos e, por conseguinte, não se realizar nesta língua a contracção das preposições. 
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2.2.3. Estrutura da Frase 

 

A estrutura da frase é uma dificuldade que, apesar de ter sido a terceira categoria mais 

referida no total das respostas obtidas no questionário, acaba por ter uma distribuição menos 

homogénea nos três grupos em análise. Com efeito, enquanto que para os ucranianos este foi o 

segundo item mais referido (16%), no grupo dos chineses ocupa a terceira posição (12%) e no dos 

cabo-verdianos o sexto lugar (8%). Vejamos, então, até que ponto estes resultados podem ser 

indicadores, a este nível, de uma maior distância ou proximidade entre as LMs dos sujeitos e a LP. 

No que diz respeito aos falantes de origem chinesa, não observámos, nas entrevistas, 

referências explícitas relativamente a este aspecto concreto. No entanto, é, com efeito, em relação 

ao Mandarim que podemos observar as maiores dissemelhanças no que diz respeito à ordem básica 

dos elementos da frase, a qual, caracterizando-se por uma grande rigidez, não se relaciona, como 

em LP, com questões de função sintáctica, mas com critérios de natureza discursiva, a saber: a 

noção de tópico (a pessoa ou coisa sobre a qual se faz um comentário) e a noção de definitude 

(informação nova vs informação já conhecida). O tópico corresponde normalmente a um sintagma 

nominal (que pode ou não coincidir com o sujeito) sobre o qual se faz um comentário. Ocorre no 

início da frase e diz sempre respeito a informação que já é partilhada pelo emissor e pelo receptor. 

A definitude, que em LP é expressa através dos artigos definidos e indefinidos (inexistentes em 

Língua Chinesa), é realizada na LM dos sujeitos através do posicionamento do sintagma nominal na 

frase. Assim, se estiver no início da frase, o sintagma tem valor definido (corresponde, portanto, a 

informação conhecida); se aparecer no fim, tem valor indefinido (dizendo respeito a informação 

nova, não partilhada) (cf. Mateus, Pereira & Fischer 2006; Wang, 2002). Ainda no que diz respeito 

à estrutura da frase, podemos verificar que, para além dos constrangimentos colocados pela noção 

de tópico e definitude, existem também outras estruturas sintácticas cuja posição se encontra, à 

partida, determinada, nomeadamente: os auxiliares e os sintagmas preposicionais, que, regra geral, 

precedem o verbo, e as orações relativas, que precedem a expressão nominal (Mateus, Pereira & 

Fischer 2006; Wang, 2002: 247). A maior liberdade que caracteriza a ordem das palavras na frase 

em LP poderá, então, causar problemas não só ao nível da produção como também ao nível da 

compreensão de enunciados no idioma do país de acolhimento, por parte destes sujeitos. 

Quanto à comunidade ucraniana em estudo, as causas mencionadas para as dificuldades 

sentidas neste domínio relacionam-se, mais uma vez, com as diferenças existentes entre a LM e a 

LP, sendo referido por uma entrevistada que o Português exige o recurso a mais palavras do que a 
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LM (“Em Língua Ucraniana ou Russa […] nós não precisamos falar tanto palavras para construir 

frase!” – Ir.228-230). Com base no conhecimento que temos das línguas Russa e Ucraniana, esta 

característica confirma-se e prende-se com a inexistência dos artigos (definidos e indefinidos), dos 

verbos copulativos ‘ser’ e ‘estar’, e com a utilização mais limitada de preposições (à qual já fizemos 

alusão anteriormente). Existe também uma maior flexibilidade no que diz respeito à ordem das 

palavras na frase – nomeadamente em relação à posição do verbo –, o que resulta, sobretudo, do 

sistema de casos, ao qual fizemos alusão na subsecção 2.2.2., a propósito das preposições. 

Em relação aos falantes cabo-verdianos, não deixa de ser curioso que, não obstante o item 

da ‘estrutura da frase’ não ter obtido, nesta comunidade, o mesmo relevo alcançado nas restantes 

(como já explicitado), se encontre, nas entrevistas, um número significativo de interacções votadas 

à (tentativa de) explicação dos problemas sentidos pelos indivíduos a este nível. Assim sendo, os 

informantes apresentam como principais causas para esta dificuldade as seguintes: as diferenças 

existentes entre o CCV e a LP, promotoras de transferências desadequadas (“às vezes o Crioulo não 

sei se até que ponto permite ou deixa permitir que eu elabore uma frase de uma determinada 

maneira” – A.190), a vontade dos sujeitos de atingir a ‘perfeição’ em LP (“porque eu sou, sinto 

que tento ser – eu não sei se é um defeito, essa coisa de tentar ser – perfeito!” – A.218) e a 

dificuldade, manifestada por um dos entrevistados, em expressar-se em LP (“eu acho que a 

dificuldade que eu sinto […] em exprimir tem a ver com a minha pouca frequência em leitura 

porque eu leio muito pouco!” – Il.206). Em relação a estes dois últimos aspectos, cumpre realçar o 

facto de estes indivíduos possuírem, por vezes, uma concepção errónea relativamente ao que 

significa falar ‘bem’ Português. A título de exemplo, referimos o caso de um dos entrevistados que 

se reporta ao registo de língua como sendo indicador de correcção linguística (“eu respondi: 

«Calma, a professora está a tentar entrar em contacto com o meu colega»; e o outro colega 

respondeu assim: «O Il. fala muito caro!»” – Il.330), não se apercebendo da inadequação do registo 

utilizado (formal), tendo em conta a situação concreta de comunicação em que se encontrava 

inserido (uma conversa informal entre colegas do ensino secundário). No entanto, mais do que 

atentar nestes dois últimos factores que, por se situarem a um nível pessoal, poderão não reflectir a 

perspectiva do grupo, importa aqui sobretudo analisar de que forma as diferenças sintácticas entre o 

CCV e a LP poderão interferir na aprendizagem do Português. De acordo com a bibliografia 

consultada, o CCV é, das 3 LMs em análise, a que mais afinidades possui com a LP no que 

concerne à ordem básica dos elementos da frase (ambas possuem como estrutura base a seguinte: 

sujeito-verbo-objecto). As principais especificidades do CCV residem, então, na não utilização dos 
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artigos definidos e na anteposição do complemento indirecto ao complemento directo. Deste modo, 

mesmo que se verifiquem interferências da LM dos sujeitos sobre a LP, estamos em crer que estas, 

em si, não constituirão obstáculo à comunicação. Trata-se, porventura, de preconceitos linguísticos, 

fundados sobre critérios sociolinguísticos e económicos (Bagno, 2000) dos sujeitos sobre a sua 

própria LM, quiçá fruto de teorias antigas e infundadas que atribuíam ao CCV o ‘estatuto’ de um 

“Português mal falado”: 

 
“Durante a época colonial, o Crioulo era considerado por muitos como um «Português mal 

falado” ou, na melhor das hipóteses, um “dialecto” do Português. Estas ideias arreigaram-se de 
tal maneira no imaginário colectivo que ainda hoje prevalecem na mente de muitos portugueses e 
até de alguns cabo-verdianos. A ideia de «Português mal falado» radicava no preconceito, 
expresso por alguns autores, desde o século XIX, de que os falantes de Crioulo «não eram capazes 
de imitar os portugueses».” (Mateus, Pereira & Fischer 2006) 

 

2.2.4. Pronúncia 

 

Quanto ao último conteúdo gramatical que iremos abordar, a ‘pronúncia’, podemos 

constatar que corresponde ao terceiro item mais mencionado no grupo dos cabo-verdianos (12%), 

ao quarto no grupo dos ucranianos (12%) e ao quinto no dos chineses (9%). É, pois, interessante 

verificar a existência de uma grande preocupação com o domínio do sistema fonológico por parte 

da comunidade de falantes cuja LM é geneticamente mais próxima da LP, o CCV – em relação à 

qual se vislumbrariam, à partida, mais analogias com o idioma do país de acolhimento. Analisemos, 

então, quais as principais dificuldades dos três grupos em relação a este item. 

Quanto aos falantes de Mandarim, o único problema invocado nas entrevistas consiste na 

pronúncia do som /R/ (“É muito difícil, claro! «Erre», é logo no início com aquele «erre»” – R.13). 

Como causa apresentada para o facto, uma das entrevistadas aponta, uma vez mais, a inexistência, 

na sua LM, do referido som (“normalmente nós não usamos «rr» e esta som não sai […] é mesmo 

de origem; não dá para fazer mais nada” – K.163-165). Efectivamente, o problema dos falantes de 

origem chinesa vai muito para além da pronúncia deste único som, correspondendo, na realidade, a 

uma dificuldade em produzir consoantes vibrantes (/R/ ou /r/) ao nível do aparelho fonador, por 

serem inexistentes na sua LM. Como a mesma entrevistada menciona: o som /R/ “sai parece que de 

garganta!” (K.159). Para além desta dificuldade mencionada pelos sujeitos, poderíamos acrescentar 

como potenciais dificuldades em LP a inexistência, em Mandarim, das consoantes oclusivas e 

fricativas sonoras (/b/, /d/, /g/; /v/, /z/, /Z/), bem como das vogais nasais e dos ditongos nasais 
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(Mateus, Pereira & Fischer 2006). Estas dificuldades, que podem ou não causar obstáculos em 

termos de comunicação, parecem, sobretudo, constituir factores de inibição para estes indivíduos, os 

quais podem afectar o desenvolvimento de competências no idioma do país de acolhimento e 

condicionar a interacção com os portugueses, por exemplo. 

No que diz respeito aos entrevistados de origem ucraniana, três dos indivíduos entrevistados 

identificam a pronúncia como uma dificuldade, tendo um especificado a dificuldade em pronunciar 

o som /R/, inexistente em Russo e Ucraniano, e dois referido os ditongos nasais. No primeiro caso, 

a entrevistada explicou que o sistema fonológico da sua LM não contempla o som /R/, sendo este, 

inclusivamente, considerado um desvio em relação à norma (“Nós não temos; nós pensamos que 

isso é defeito. […] Lá no fundo… Não sei explicar! Quando as crianças falam assim considera-se 

um defeito! Aqui é o contrário!” – V.88-92). Acrescentou que no dia-a-dia não se esforça por 

produzir este som, pois dá mais importância ao conteúdo do que à pronunciação correcta das 

palavras. No caso dos ditongos nasais a mesma explicação é apresentada: estes sons não existem na 

sua LM, sendo difícil aprender a pronunciá-los de forma semelhante a um nativo. Ao que foi 

mencionado nas entrevistas podemos acrescentar que a pronúncia e percepção das vogais é 

particularmente problemática para falantes eslavos, uma vez que em Português existem sons 

vocálicos inexistentes nas suas LMs, como é o caso de /á/, /e/ e /ó/. Por outro lado, as diferenças ao 

nível do sistema alfabético também originam problemas de pronúncia na leitura, bem como de 

ortografia: em Português, ao contrário do que acontece em Russo, a cada letra pode corresponder 

mais do que um som e, além disso, cada som pode ser representado por diferentes letras ou até por 

conjuntos de letras. 

Quanto aos informantes cabo-verdianos, e à semelhança do que se verificou relativamente 

aos outros dois grupos, a principal dificuldade mencionada foi a da pronúncia do som /R/, ficando 

subentendida, na intervenção de uma das entrevistadas, que a causa do problema reside na ausência 

deste som na sua LM, como podemos observar: “são «erres», o som diferente! A mim custa muito 

carregar nos «erres» depois que vim para aqui [Portugal]” (M.252). Neste domínio, poderíamos 

ainda invocar o sistema vocálico do CCV como podendo estar na origem de algumas imprecisões 

(resultado, por vezes, de hipercorrecções) a nível da pronunciação de alguns sons em LP, 

nomeadamente a abertura de algumas vogais que, no país de acolhimento, são de pronúncia (mais) 

fechada. A este nível, importa destacar a preocupação manifestada pelos entrevistados em atingir 

um nível de proficiência linguística semelhante ao dos portugueses (“A preocupação de falar um 

Português correcto; e mesmo eu sinto, portanto, a nível, portanto, da minha pronúncia que, ao 
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longo do tempo, melhorou bastante!” – Il.334). Muito embora estes aspectos não causem problemas 

de maior à comunicação, estão, sem dúvida alguma, e a par de muitos outros factores de ordem 

social, na origem de atitudes discriminatórias dos portugueses em relação a estes falantes. Com 

efeito, se é verdade que é em relação a este tópico gramatical que os ditos ‘nativos’ se tornam 

particularmente intolerantes – como refere Carl James: 

 

“[native speakers] are at their most authoritative on matters of phonology, less so on 
morphology, less still on syntax, and least on semantics […]. Phonetics waywardness […] is seen 
as a sign of helpless incompetence and just cause for derision” (1998: 47) 

 

–, também é verdade que o nível de intolerância varia de acordo com o grupo em questão. Ao passo 

que os desvios produzidos (neste ou noutros domínios) por determinadas comunidades (por 

exemplo, falantes de origem inglesa ou francesa) são vistos como um sinal de ‘exotismo’ ou de 

‘esforço comunicativo’ nas suas tentativas de aproximação aos interlocutores portugueses, os 

produzidos por outros grupos (nomeadamente os de origem africana) são, frequentemente, 

conotados com sentido pejorativo ou acolhidos como erro, como se – como refere Mia Couto 

(1997) – estivessem a “desgastar a língua”. Estamos, novamente, no domínio do preconceito 

linguístico, anteriormente referido: 

 
“O preconceito lingüístico é conseqüência dos preconceitos sociais. Em geral, é exercido 

sobre as pessoas que sofrem mais estigmas na sociedade – o analfabeto, o pobre, aqueles que não 
têm acesso à escolarização. Essas pessoas são acusadas de falar errado, de não saber falar, de 
estropiar a língua. Quando se faz uma análise mais refinada, do ponto de vista sociológico, a gente 
percebe que há uma transferência daquilo que a sociedade acusa a pessoa de ser para a «língua» 
que ela fala. Então, se a pessoa é pobre, a «língua» dela é pobre. Se a pessoa vive numa região 
considerada atrasada, a «língua» dela vai ser considerada atrasada.” (Bagno, 2005) 
 

2.3. Estratégias de Aprendizagem  

 

“Para aprender Português a pessoa tem que fazer muito esforço.” (D.244) 

 

Nesta secção, centrar-nos-emos, especificamente, nas estratégias de aprendizagem que os 

entrevistados julgam ser mais eficazes no processo de apropriação da LP, tendo como objectivo 

descrever o perfil de aprendizagem de cada uma das três comunidades. Faremos, esporadicamente, 

referência à resposta a duas perguntas do questionário – uma sobre quais os exercícios15 
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facilitadores da aprendizagem da LP e outra sobre a existência ou não de semelhanças entre a LM 

dos sujeitos e a LP (cf. Anexo 3 – Quadro 2 e Anexo 4 – Quadro 3). Como finalidade última, 

espera-se que os dados aqui apresentados possam constituir indícios pedagógicos orientadores das 

práticas de ensino do Português como Língua Não Materna a imigrantes destas nacionalidades. 

As três comunidades referiram várias estratégias (conjunto de operações e recursos 

pedagógicos e/ou comunicativos) que utilizam com o objectivo de favorecerem a apropriação da 

LP. Partindo da tipologia apresentada por O’Malley & Chamot (1990), citada também em Cyr 

(1998), procedemos à categorização das estratégias de aprendizagem mencionadas pelas três 

comunidades, de acordo com a seguinte taxionomia: estratégias metacognitivas; estratégias 

cognitivas e estratégias sócio-afectivas. Vejamos, em largos traços, o que se entende por cada uma 

delas: 

 

a) por estratégias metacognitivas entende-se a reflexão sobre o processo de aprendizagem, o que 

engloba a compreensão das condições que o favorecem, a planificação e a organização das 

actividades, a auto-avaliação, a identificação das áreas problemáticas, o controlo ou a 

monitorização das actividades de aprendizagem e a auto-correcção; 

b) quanto às estratégias cognitivas, estas implicam uma interacção entre o aprendente e a LP, a sua 

manipulação mental e física e a aplicação de técnicas específicas (ex.: a repetição de 

vocabulário e sua memorização, a tomada de notas, a tradução, a comparação com outras 

línguas conhecidas, nomeadamente a LM, o uso de fontes potenciadoras de aprendizagem, tais 

como dicionários, manuais, gramáticas, media…), com vista a resolver um problema ou 

executar uma tarefa de aprendizagem; 

c) por fim, as estratégias sócio-afectivas implicam uma interacção com locutores nativos ou com 

pares com o intuito de favorecer a apropriação da LP e o controlo ou a gestão da dimensão 

afectiva, como a cooperação e a solicitação de apreciação/correcção sobre a sua performance 

linguística, bem como sobre o seu processo de aprendizagem. 

 

Apesar de, nas entrevistas, serem referidos os três tipos de estratégias supracitados, 

podemos, com efeito, constatar que o peso atribuído a cada um varia consoante a comunidade a que 

os sujeitos pertencem. 

No que diz respeito aos informantes ucranianos, o principal aspecto a destacar reside no 

facto de eles se dedicarem por iniciativa própria e de forma autónoma ao desenvolvimento de 
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competências em LP, muitas vezes ainda antes da chegada a Portugal, aquando da decisão de 

emigrar (“Comecei estudar Português quando eu ainda estava na Ucrânia, quando marido me 

disse que provavelmente vais para Portugal. Eu arranjei um livro e escrevi… comecei aprender 

sozinha” – J.180). Este tipo de aprendizagem autónoma implica o recurso a diversas estratégias 

metacognitivas, uma vez que os indivíduos planificam e organizam as actividades de aprendizagem 

e identificam as suas dificuldades. Com base nessa estruturação prévia do estudo, decidem que 

materiais usar e que exercícios realizar.  

Assim, no que se refere às estratégias cognitivas utilizadas por este grupo de aprendentes, 

destacamos as seguintes: o recurso a guias de conversação, dicionários e gramáticas (“Eu estudei 

sozinha, pronto, peguei nos livros de gramática e claro que andava a fazer os exercícios por 

escrito.” – V.148; “trabalhei com dicionário, estava a ler as palavras que não conhecia, estava a 

escrever no papelinho com tradução e assim trabalhei, trabalhei, trabalhei” – Ir.130); a 

rentabilização dos seus repertórios linguísticos, nomeadamente através de estratégias de 

intercompreensão, tais como a transferência, a tradução/retroversão e a comparação entre línguas 

(“na nossa língua há muitas palavras de origem latina, muitíssimos. Em Inglês também há aquelas 

palavras e também não sei como, mas na língua ucraniana há palavras semelhantes ou muito 

parecidos com língua portuguesa, por exemplo, palavra «muro», que é… aquela… parede” – 

J.158). Uma das características da comunidade ucraniana reside, então, na capacidade de reflexão 

sobre as diferenças e semelhanças entre a LM e a LP tanto ao nível lexical como gramatical – 44% 

dos inquiridos diz, no questionário, que considera haver semelhanças entre estas duas línguas (cf. 

Anexo 4 – Quadro 3). Ainda em relação às estratégias cognitivas, estes indivíduos referem, embora 

com menos incidência, a memorização, nomeadamente no que concerne à aquisição de novo 

vocabulário (“E no início também se eu queria dizer qualquer coisa e não sabia as coisas 

elementares eu […] procurava as palavrinhas no dicionário depois memorizava e no outro dia 

conseguia dizer o que eu queria” – Ir.146-148).  

Esta comunidade também valoriza muito as estratégias sócio-afectivas, nomeadamente a 

interacção com locutores nativos, motivada essencialmente pela necessidade que sentem de se 

fazerem entender e pela vontade de aperfeiçoar a sua fluência em LP (“Sim, além dos cursos 

também tive agora muitos conversar com muitos pessoas para «aprefeçar» a língua, porque só nos 

livros pessoal não se consegue aprender língua! Tem que sempre ir falar, ter um diálogo com os 

pessoas, para as pessoas conseguirem corrigir os erros que pessoal está a falar!” – D.26). A este 

propósito destacam-se as estratégias de solicitação de clarificação e/ou verificação (pedidos de 
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esclarecimento, de reformulação e correcção), tal como mencionado neste último excerto, assim 

como por uma outra entrevistada: “todo o dia eu pedia […] às pessoas que, se eu falo mal, faz 

favor, tem que gritar um bocadinho e corrigir um bocadinho” (Ir.118).  

No que se refere às competências mencionadas aquando da pergunta sobre os exercícios 

facilitadores da aprendizagem, verificamos que os sujeitos atribuem igual importância à oralidade e 

à leitura/escrita. A diminuta relevância atribuída nos questionários ao funcionamento da língua 

(apenas 5% das respostas) é contrariada nas entrevistas, em que os sujeitos manifestam realizar 

habitualmente exercícios gramaticais por iniciativa própria, o que por si só parece ser indicador de 

que lhes conferem utilidade. 

No que diz respeito aos falantes de origem cabo-verdiana, as entrevistas apresentam poucas 

informações sobre as estratégias e exercícios facilitadores da aprendizagem da LP, uma vez que 

importava explicitar outros aspectos, na altura considerados mais prementes em relação aos dados 

obtidos no questionário16. Quanto aos dados obtidos nos questionários, não nos permitem 

perspectivar uma preferência, por parte dos sujeitos desta amostra, em relação a uma determinada 

competência. Com efeito, para além do número de não respostas a esta pergunta ser elevado (47%), 

as informações dadas pelos restantes informantes distribuem-se de forma equilibrada pelas 

competências orais e escritas (cf. Anexo 3 – Quadro 2). 

Conseguimos identificar, ao longo das entrevistas, a referência a algumas estratégias 

cognitivas, nomeadamente a comparação entre a LM e a LP, a qual é favorecida não só pelo 

contexto de diglossia existente em Cabo Verde, como também, e sobretudo, pela proximidade 

genética das duas línguas em causa. Este aspecto é, de resto, confirmado pelas respostas 

afirmativas, nos questionários, de 57% dos inquiridos em relação à existência de semelhanças entre 

o CCV e a LP (cf. Anexo 4 – Quadro 3). Para além da comparação entre a LM e a LP, os sujeitos 

referem ainda, ao nível das estratégias cognitivas, a tradução, a consulta de gramáticas de LP e o 

uso de fontes potenciadoras de aprendizagem, tais como livros e meios de comunicação social: 

“olha, tenho dificuldades […] e por causa disso comprei até uma gramática! Comprei até uma 

gramática mesmo para corrigir” (Il.274-276); “olha se tens problemas em exprimir, eu acho que é 

um problema que é fácil de combater lendo muito” (Il.214); “Agora, na «Sic Notícias», está a 

passar um Campeonato da Língua Portuguesa e há dias no «Jornal da Noite» estava um linguista a 

falar dos erros – o trabalho dele é escrever os erros que os profissionais, não só da comunicação 

social, mas, por exemplo, […] os comentadores falam no dia-a-dia […]. E eu tenho esta 
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preocupação de, quer dizer, posso não falar bem, mas tento ver como é que é, portanto, estas 

dificuldades que eu tenho” (Il.282-288).  

O outro grupo de estratégias referido pelo grupo de entrevistados consiste nas estratégias 

sócio-afectivas, nomeadamente as que correspondem a pedidos de apreciação/correcção sobre o seu 

desempenho. Na verdade, considerando que “a língua é a prática!” (Il.186), este cabo-verdiano 

refere-se à necessidade que sentia, sobretudo durante os primeiros tempos, de obter da parte dos 

seus colegas de escola um feedback em relação às suas produções orais: “eu tinha sempre aquela de 

dizer assim: «Oh, pessoal, quando eu cometer qualquer erro, não é? Qualquer erro, oh pá, por 

favor ajuda-me a corrigir!»” (Il.330). 

Por fim, quanto aos falantes de origem chinesa, cumpre-nos, antes de mais nada, explicitar 

que as entrevistadas constituem casos de excepção em relação à amostra do estudo. Com efeito, 

sendo uma delas leitora numa universidade e a outra uma estudante do ensino básico, não só 

possuem motivações de aprendizagem em relação à LP distintas das dos restantes congéneres em 

análise, como também apresentam perfis de aprendizagem singulares. Uma das entrevistadas remete 

precisamente para esta questão ao afirmar, por um lado: “há outra coisa que é um factor muito 

forte: é que os chineses pensam que não precisam de Português para viver!” (K.148) e, por outro: 

“Eu acho Português dá muito jeito a mim! Pelo menos a mim dá-me muito jeito! E eu gosto 

bastante língua portuguesa!” (K.169). 

Reportando-nos, então, essencialmente às informações veiculadas pelas duas entrevistadas, 

podemos constatar uma certa preferência pelas estratégias sócio-afectivas, designadamente a 

interacção com falantes nativos tendo em vista o desenvolvimento de competências em Português. 

A este nível destaca-se, sobretudo, no discurso de uma das entrevistadas, a referência a pedidos de 

clarificação e/ou verificação quer em contexto escolar (“Eu acho que é muito mais fácil estar com 

mais atenções nas aulas do que estar aqui a ler os livros, porque lá eu posso perguntar à 

professora” – K.32; “Eu tenho uma aula de conversação, vais lá conversar com professora e às 

vezes quando tu precisas ela dá-te apoio” – K.34) quer extra-escolar (“Eu comecei mesmo por 

ouvir as pessoas a falar e depois tentar ser eles a explicar-me o que é que quer dizer aquelas 

palavras ou aquela frase!” – K.140). 

No que se refere às estratégias cognitivas utilizadas, a segunda das entrevistadas, 

reportando-se especificamente ao contexto formal de aprendizagem, afirma não realizar um esforço 

intencional no sentido de optimizar a sua performance académica (“sinceramente, eu não gosto de 

estudar o Português […] eu quase não estudo Português. Mesmo nos testes não; antes dos testes 
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não é uma coisa que eu faço muito!” – K.34) e não gostar de realizar traduções (“Eu não gosto 

traduzir as palavras” – K.140) nem exercícios gramaticais (“eu não gosto dos exercícios com 

verbos” – K.42). No entanto, afirma recorrer a outras estratégias no sentido de desenvolver as suas 

competências em LP (em contexto informal e formal). Destacam-se, a este nível, o uso de fontes 

potenciadoras de aprendizagem, como os livros e os jornais (“leio os livros, os jornais; de uma 

forma também ajuda bastante” – K.32) e a memorização, particularmente a de tipo auditivo (“Eu 

gosto é de estar com atenção nas aulas – K.32; “Eu não gosto de estar aí, olha, uma pessoa a falar 

eu vou ao dicionário ver o que é que significa; complica-se muito as coisas. Ainda por cima uma 

pessoa não se fixa a cada palavra! Naquele momento se calhar sim, mas depois esquece-se 

rapidamente! Mas, por exemplo, uma pessoa está a conversar com outro, tem de ser outro pessoa a 

explicar o que é que é aquela palavra com aquelas palavras mais simples que uma pessoa percebe; 

é muito mais fácil!” – K.140). O recurso a conhecimentos prévios de outras línguas – 

nomeadamente o Mandarim – não constitui para estes sujeitos uma estratégia de que disponham no 

processo de apropriação do Português, dada a distância significativa que separa as duas línguas (LM 

e LP) e em relação à qual os sujeitos manifestam, de resto, estar conscientes. Com efeito, esta 

situação é corroborada não só pelas palavras de uma das entrevistadas, ao afirmar que “Chinês não 

ajuda muito Português porque são línguas completamente diferentes” (K.142), como também pelos 

dados referentes à questão sobre as semelhanças entre a LM dos sujeitos e a LP, os quais nos dão 

conta de 60% de inquiridos para quem as línguas não possuem quaisquer aspectos em comum 

(percentagem que somada aos 16% de indivíduos que não respondem a esta pergunta corresponde, 

portanto, à grande maioria dos inquiridos). Os tópicos mencionados pelos restantes 28% dos 

chineses inquiridos não se apresentam como particularmente relevantes, não só devido ao facto de 

serem estatisticamente pouco proeminentes, como também por apresentarem uma perspectiva algo 

contraditória em relação às dificuldades anteriormente mencionadas pelos sujeitos. 

Quanto à pergunta do questionário sobre os exercícios facilitadores de aprendizagem, as 

competências que reuniram maior número de respostas foram a ‘comunicação/oralidade’ (48%) e a 

‘gramática’ (16%) – cf. Anexo 3, Quadro 2 –, indo, por conseguinte, ao encontro das estratégias 

privilegiadas pelos sujeitos nas entrevistas e que dizem respeito à interacção com os portugueses 

(sobretudo em contexto de aprendizagem formal, como já foi referido) e à memorização.  
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3. Conclusão 

 

Partindo do princípio amplamente reconhecido de que o domínio da língua falada na 

comunidade de acolhimento é essencial para a integração de grupos imigrantes no país que 

escolheram como destino, pretendíamos, com o presente artigo, divulgar algumas das conclusões a 

que se chegou no Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos 

residentes em Portugal. Nesse sentido, foram abordados dois temas, procurando sempre relacioná- 

-los: a integração e o domínio da língua. Tendo em consideração tudo o que já foi mencionado, 

apresentamos agora uma súmula das principais constatações decorrentes da análise efectuada, no 

que diz respeito a cada grupo em estudo (pertencentes às comunidades ucraniana, chinesa e cabo-    

-verdiana), e das respectivas implicações pedagógicas.  

Começando pelos ucranianos inquiridos, observámos que demonstram ser o grupo que se 

encontra melhor integrado na sociedade portuguesa e, simultaneamente, aquele que mais 

importância atribui ao conhecimento da LP. Estes dois factos não podem ser vistos isoladamente. 

Como afirmámos anteriormente, as representações dos sujeitos quanto ao peso da língua do país de 

acolhimento no processo de integração influenciam a própria integração dos mesmos (a par de 

outros factores, como características pessoais dos sujeitos, objectivos migratórios, constrangimentos 

sócio-profissionais, condições (des)favoráveis ao nível do sistema económico, social e jurídico do 

próprio país de acolhimento, entre outros), pois os indivíduos tendem a agir de acordo com as suas 

crenças. Quer isto dizer que, à partida, quanto maior for a valorização da LP, mais esforço será 

investido na aprendizagem da língua e, consequentemente, melhores serão os resultados ao nível do 

domínio linguístico e, em última instância, mais habilitado estará o imigrante a entender os 

autóctones e a fazer-se entender, quer seja no âmbito das relações pessoais quer das profissionais, o 

que facilitará a sua integração na comunidade de acolhimento. Podemos, de facto, observar que a 

importância conferida à LP pelo grupo de aprendentes pertencente à comunidade ucraniana se 

reflecte nas suas práticas de estudo. De facto, constatámos, na secção deste artigo dedicada às 

estratégias de aprendizagem, que se dedicam ao estudo da LP por iniciativa própria, frequentemente 

quando se encontram ainda no país de origem e planeiam emigrar. São, portanto, um grupo bastante 

motivado para a aprendizagem da LP, inclusivamente em contexto informal, valorizando, entre 

outros, as interacções com os portugueses como estratégia privilegiada de melhorar a fluência oral. 

Além destas estratégias autónomas, recorrem ainda a cursos de LP como meio de colmatar as 

dificuldades que sozinhos não conseguem ultrapassar.  
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No que se refere aos informantes chineses, estes parecem encontrar-se, segundo a análise 

efectuada, mais próximos do pólo da etnicização (embora não tanto como os cabo-verdianos), ou 

seja, revelam estar mais fechados sobre a sua comunidade e a sua cultura e menos receptivos à 

interacção com portugueses (conforme dados dos questionários). Esta característica parece estar 

relacionada com o fraco domínio da LP, que apenas lhes permitirá estabelecer interacções básicas, 

quase de sobrevivência. Na origem desse desempenho linguístico elementar parece estar o facto de 

a aprendizagem da LP ser fortemente dificultada pelas distâncias objectivas e subjectivas 

percepcionadas pelos sujeitos em relação aos dois códigos linguísticos, bem como pela cultura de 

aprendizagem destes indivíduos. Quanto às estratégias de aprendizagem, os chineses parecem 

privilegiar exercícios que treinem a oralidade, pois as suas necessidades linguísticas em Portugal, 

quer ao nível das profissões desempenhadas quer ao nível das interacções sociais, não se prendem 

tanto com a escrita, mas sim com a componente oral. 

Relativamente aos cabo-verdianos inquiridos, estes demonstram reconhecer bastante 

importância ao domínio da LP no processo de integração, apesar de parecerem ser, de acordo com 

os indicadores analisados, o grupo menos integrado na sociedade portuguesa. No entanto, essa 

característica prender-se-á com a intenção manifestada por muitos respondentes de regressarem a 

Cabo Verde, país onde a LP é língua oficial. Verificamos, portanto, que, ao contrário da hipótese 

inicialmente levantada sobre a modalidade de inserção desta comunidade, estes indivíduos 

continuam a manifestar dificuldades em termos linguísticos e de integração, as quais poderão estar 

relacionadas com o facto de, tal como Ançã afirma a propósito desta comunidade,  

 
“as dificuldades que são apontadas a esses alunos [neste caso, imigrantes], a nível de 

integração escolar e social, resulta[rem] de um domínio fragilizado da língua oficial e de uma não 
descodificação da 'cultura quotidiana' na comunidade de inserção.” (2003: 61)  

 

Quanto às estratégias de aprendizagem, constatamos que os entrevistados cabo-verdianos 

privilegiam, sobretudo, as estratégias sócio-afectivas, nomeadamente o feedback proporcionado 

pelos autóctones em relação aos enunciados que proferem. 

Em síntese, todos os sujeitos entrevistados consideram que a aquisição se faz na interacção, 

pela colaboração e pela retroacção que ela permite, não só ao nível do conteúdo, mas sobretudo da 

forma. Deste modo, a interacção parece ser vislumbrada como palco onde as várias dificuldades são 

actualizadas e onde as oportunidades de as ultrapassar parecem mais ricas, devido à sua tematização 
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pelos interlocutores naquilo a que se chamam “sequências potencialmente aquisitivas” (Matthey, 

1996). 

No que se refere às dificuldades linguísticas, os aspectos mais mencionados pelas três 

comunidades, e que foram analisados com detalhe na secção dedicada a esse tema, foram a 

concordância das formas verbais e formação dos tempos dos verbos, a utilização da preposição, a 

estrutura da frase e a pronúncia. Os entrevistados apresentam como principal causa dessas 

dificuldades a interferência das respectivas LMs, razão pela qual procedemos a aproximações de 

índole contrastiva entre a expressão dos aspectos linguísticos mencionados como dificuldades na LP 

e nas três LMs envolvidas. Serão, pois, estas as áreas a que os professores de LP deverão estar 

preferencialmente atentos e para as quais deverão ter em consideração as diferenças entre a LP e a 

LM dos sujeitos, de forma a compreenderam quais são, efectivamente, as causas (inter)linguísticas 

que dificultam a aquisição de determinados conteúdos, de forma a agir sobre as práticas e as 

representações dos sujeitos, nomeadamente através da realização de tarefas comunicativas que, 

como vimos, parecem consensuais entre os sujeitos ao nível do valor aquisitivo que lhes atribuem. 

Para finalizar, estamos em condições de afirmar que compete às instituições em contexto 

formal e não formal, enquanto espaços promotores do acolhimento, socialização e integração, 

compreender o tipo de relacionamento que os sujeitos estabelecem com a LP, de modo a intervir 

sobre ele, estimulando-o, melhorando-o e potencializando-o. Compreendemos que não se tratará de 

uma tarefa exclusiva dos professores em geral, nem apenas, de forma ainda mais restritiva, do 

professor de Língua Portuguesa, mas sabemos também que é sobre este que, fruto do peso social e 

económico que se atribui ao desenvolvimento de literacias linguísticas, recai a responsabilidade de 

ensinar o e em Português. Foi neste sentido que o Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: 

atitudes e discursos de não nativos residentes em Portugal foi concebido e é sobre esta realidade 

que quer intervir: compreender atitudes e discursos de modo a apontar formas de agir educativo. 

Importa agora repensar estas atitudes e discursos para conceptualizar formas de intervenção, 

nomeadamente ao nível da formação de professores: que estratégias de ensino-aprendizagem 

privilegiar, com que sujeitos e para desenvolver que competências e representações? Para tal, seria 

ainda importante, como pista de desenvolvimento futuro, investigar as atitudes e os discursos da 

população docente acerca das diferentes comunidades residentes em Portugal, de forma a cruzar 

imagens e representações de nativos e não nativos. 
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[NOTAS] 

 

1. Este texto retoma os aspectos apresentados em Oliveira, Faneca & Ferreira (2007). 
 
2. Por ‘imigrante’ entendemos o indivíduo que, deslocando-se do país onde residia, ingressou 
noutro país diferente do da sua nacionalidade, estabelecendo aí a sua residência, temporária ou 
permanentemente. 
 
3. “A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada principalmente pelas 
escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, 
com estruturas hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos 
fiscalizadores dos ministérios da educação. A educação não-formal é mais difusa, menos 
hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação não-formal não precisam 
necessariamente seguir um sistema seqüencial e hierárquico de «progressão». Podem ter duração 
variável, e podem, ou não, conceder certificados de aprendizagem.” (Gadotti, 2005). Neste último 
caso, incluem-se frequentemente as aulas de Português Língua Não Materna leccionadas, por 
exemplo, nas associações. Por fim, a educação informal diz respeito, na nossa perspectiva, à 
realizada no âmbito do processo de socialização do sujeito, ou seja, em família, com os amigos, no 
bairro. 
 
4. A apresentação desta secção (1. Enquadramento do Projecto Aproximações) no Seminário Final 
do projecto foi realizada pela Bolseira Técnica de Investigação Ana Luísa Amaral, a qual foi a 
responsável pelo tratamento dos dados recolhidos no âmbito desta investigação. 
 
5. A este nível destacamos a comunidade ucraniana que, manifestando um elevado índice de 
motivação (essencialmente instrumental – cf. Gardner & Lambert, 1972) no que diz respeito à 
aprendizagem da LP, parece, regra geral, investir bastante na sua formação linguística, tanto em 
termos formais e não formais, como – e sobretudo – informais. A auto-aprendizagem chega 
inclusivamente a ser referida de forma explícita pelos sujeitos como modalidade de apropriação da 
LP quer nos questionários (6), quer nas entrevistas (“eu estudei sozinha, pronto, peguei nos livros 
de gramática e claro que andava a fazer os exercícios por escrito” – V.148). 
 
6. Por ‘representações sociais’ entendemos uma modalidade de conhecimento socialmente 
elaborado e partilhado, que possui um objectivo prático e contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social (Jodelet, 1989: 36). 
 
7. Trata-se de uma amostra não probabilística, mas constituída intencionalmente, i.e., com base nas 
informações de que dispúnhamos sobre o universo das comunidades em causa. 
 
8. O facto de se verificar um elevado número de estudantes nos grupos cabo-verdiano e chinês 
prende-se, sobretudo, com os critérios inicialmente estabelecidos para a selecção da amostra. Com 
efeito, e tal como já foi referido, deu-se, num primeiro momento, privilégio aos aprendentes de 
Português em contexto formal e não formal, mas posteriormente alargou-se o público-alvo àqueles 
que procuram desenvolver competências em LP em contextos informais.  
 
9. Neste texto, utilizaremos indistintamente as expressões ‘Língua Chinesa’ e ‘Mandarim’ para nos 
referirmos à LM dos sujeitos da comunidade chinesa. Não serão, por conseguinte, tidos em 
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consideração os vários dialectos e subdialectos que compõem este idioma, mas apenas a variedade 
padrão, a língua veicular dos falantes chineses (o Mandarim). 
 
10. O primeiro objectivo do projecto diz respeito à caracterização das especificidades de 
apropriação da LP dos sujeitos das 3 comunidades em causa, nomeadamente através da 
identificação das suas principais dificuldades linguísticas e das estratégias de aprendizagem a que 
recorrem (este último aspecto será analisado na secção seguinte – 2.3). 
 
11. Não é nosso intuito fazer aqui uma análise exaustiva de todos os itens referidos pelos sujeitos. 
Reportar-nos-emos apenas àqueles relativamente aos quais se verificou uma maior frequência e que 
atestam, portanto, as principais dificuldades dos sujeitos em termos de apropriação do idioma do 
país de acolhimento. Far-se-á, casualmente e sempre que oportuno, uma alusão a outros tópicos 
gramaticais, no sentido de clarificar/explicitar/questionar a perspectiva apresentada pelos 
informantes do estudo. 
 
12. No que diz respeito às dificuldades linguísticas dos ucranianos, a análise aqui realizada retoma 
os dados apresentados num outro texto especificamente centrado no público de Leste (Amaral, 
Oliveira, Faneca & Ferreira, 2007).  
 
13. Referimo-nos à Língua Russa, por um lado, por haver um domínio da mesma por parte da 
maioria dos falantes de línguas eslavas (por razões histórico-políticas) e, por outro, pelo facto de ter 
muitos pontos de contacto com a Língua Ucraniana. Por estes mesmos motivos, duas de nós, cujos 
projectos de doutoramento estão relacionados com a aprendizagem da LP por aprendentes de 
origem eslava, frequentaram um curso de Russo.  
 
14. Muito embora o CCV seja a LM da maior parte da população cabo-verdiana, a LP continua a ser 
a única língua oficial do país, na e através da qual se realizam todas as aprendizagens escolares. 
 
15. Apesar de, nesta questão, ser solicitada a enumeração dos exercícios que os sujeitos consideram 
mais eficazes para a aprendizagem da LP, as suas respostas não remetem para exercícios, mas 
maioritariamente para competências (compreensão e expressão oral e escrita e funcionamento da 
língua).   
 
16. Tal como já referimos na secção 1.3., não só as entrevistas foram semi-estruturadas, como 
também não existia uma correspondência total entre os guiões, os quais foram elaborados a partir 
dos resultados obtidos nos questionários. Para além disso, foi dada a oportunidade aos sujeitos de se 
exprimirem em relação ao que para eles fosse mais interessante, de acordo com uma perspectiva 
émica que privilegia a visão dos informantes sobre a dos investigadores. 
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ANEXO 1 – Gráfico 1: Nível de escolaridade 
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ANEXO 2 – Quadro 1: Dificuldades linguísticas  
Ucranianos Chineses Cabo-verdianos Total Nacionalidade 

Dificuldades N % N % N % N % 

Concordância das Formas Verbais 38 16,9 13 17,3 32 14,2 83 15,8 

Utilização da Preposição 25 11,1 10 13,3 30 13,3 65 12,4 

Estrutura da Frase 37 16,4 9 12 17 7,6 63 12 

Pronúncia 27 12 7 9,3 26 11,6 60 11,4 

Formação dos Tempos 28 12,4 10 13,3 21 9,3 59 11,2 

Vocabulário 20 8,9 8 10,7 24 10,7 52 9,9 

Ortografia 13 5,8 3 4 17 7,6 33 6,3 

Concordância dos Nomes em Género 11 4,9 7 9,3 7 3,1 25 4,8 

Formas de Tratamento 6 2,7 1 1,3 8 3,6 15 2,9 

Concordância dos Nomes em Número 7 3,1 0 0 6 2,7 13 2,5 

Fórmulas de Delicadeza 4 1,8 0 0 9 4 13 2,5 

Alfabeto 3 1,3 0 0 2 0,9 5 1 

Outra 0 0 0 0 1 0,4 1 0,2 

Não respondeu 6 2,7 7 9,3 25 11,1 38 7,2 

Total 225 100 75 100 225 100 525 100 

 

 

ANEXO 3 – Quadro 2: Os quatro principais exercícios facilitadores da aprendizagem da LP 
Ucranianos Chineses Cabo-verdianos Nacionalidade 

Respostas N % N % N % 

Comunicação/Oralidade 15 20 12 48 13 17 

Leitura/Escrita 15 20 1 4 13 17 

Comunicação+Leitura/Escrita 15 20 1 4 5 7 

Gramática 4 5 4 16 6 8 

Não respondeu 14 19 5 20 35 47 
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ANEXO 4 – Quadro 3: Semelhanças entre a LP e a LM 

 

 

 

 

 

 

 
 

Existem semelhanças entre a LP e a sua LM? 

Ucranianos Chineses Cabo-verdianos  

Nacionalidade 

 

Respostas N % N % N % 

Sim 33 44 7 28 43 57 

Não 32 43 15 60 15 20 

Não respondeu 10 13 3 12 17 23 

Total 75 100 25 100 75 100 
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Língua e Sociedade: o que nos pode revelar a Língua Materna? 
 

Zilda Paiva 

Universidade de Aveiro – Aveiro/Portugal 

Universidade Federal do Pará – Castanhal/Brasil 

 

Resumo 

Este texto procura abordar as concepções de Língua Materna (LM) de sujeitos cabo-             

-verdianos, ucranianos e chineses e as informações sócio-culturais implícitas ou explícitas no 

discurso desses indivíduos. Para tanto foram analisados um total de dez questionários e dez 

entrevistas que fazem parte do corpus do Projecto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e 

discursos de não nativos residentes em Portugal. 

 

Introdução 

 

Torre de Babel 

“A terra inteira utilizava a mesma língua e as mesmas palavras. Ora, deslocando-se para o 
Oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Shinear e ali habitaram. Disseram um ao 
outro: «Vamos! Façamos tijolos e cozinhemo-los ao forno. […] construamos para nós uma cidade 
e uma torre cujo cume atinja o céu. Conquistemos para nós um nome, a fim de não sermos 
dispersados sobre toda a superfície da terra.»  

O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão construíram. Ah, disse o 
Senhor, todos eles são um povo só e uma língua só, e é esta a sua primeira obra! Agora, nada do 
que projetarem fazer lhes será inacessível! Vamos, desçamos e confundamos a língua deles, que 
não se entendam mais entre si! Dali, o Senhor os dispersou sobre toda a superfície da terra e eles 
cessaram de construir a cidade. Por isso foi dada a ela o nome de Babel pois foi ali que o Senhor 
confundiu a língua de toda a terra, e foi dali que o Senhor dispersou os homens sobre toda a 
superfície da terra.” 

Bíblia Sagrada, “Gênesis”, 11: 1-9 
 

 Diversos textos, científicos ou não, procuram explicar a grande variedade de línguas 

existentes. Apesar de nem sempre concordarem entre si quanto à formação das línguas, todos 

reconhecem o seu papel fundamental na vida dos seres humanos. 

No texto “Torre de Babel”, a língua permite aos homens interagirem entre si para 

construírem algo que consideram um bem para a comunidade. Falar a mesma língua permite-lhes 

trabalhar em conjunto, trocar idéias, construir o futuro. Mas a língua, ou melhor, o uso que dela se 
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faz, também pode servir para dividir, para excluir, para dominar. Por esse motivo “Torre de Babel” 

é tão interessante: na história relatada, além dos aspectos já mencionados, um outro lado da 

utilização da língua também é apresentado: aquele no qual Deus, para que os homens não alcancem 

seus objetivos, confunde a linguagem do povo e os dispersa sobre a terra.   

Afastando-nos um pouco dos textos religiosos, que não são a nossa especialidade nem o 

nosso foco de estudo, vamos tomar como exemplo da manipulação através da língua o tráfico 

negreiro para o Brasil. Naquela época, os escravagistas evitavam colocar, lado a lado, seja nos 

navios ou nas senzalas, os escravos de uma mesma etnia e, conseqüentemente, de uma mesma 

língua. Eles eram separados, desde o momento do embarque, para impedir possíveis rebeliões 

oriundas da revolta pelos maus-tratos que lhes eram impingidos (Mattos e Silva: 2004). Podemos 

citar também as políticas de ocupação territorial, mais antigas ou mais recentes, nas quais a língua 

de um povo, o vencedor, era imposta ao povo vencido. Isso aconteceu, por exemplo, na expansão de 

Roma, cuja língua, o Latim, em contato com as dos povos dominados, deu origem às línguas 

românicas, das quais destacamos o nosso Português. 

Quando nos reportamos ao fator exclusão, podemos abordá-lo não somente em relação a 

línguas distintas, mas também em relação a variantes/variedades de uma mesma língua. O termo 

‘Variedades/Variantes Lingüísticas’ pode ser definido como “conjunto de diferenças de uma dada 

língua que são usadas em países distintos” (Mateus, et al., 1983: 21) ou, de forma mais específica, 

“conjuntos de diferenças situadas simultaneamente aos níveis do léxico, da gramática e da 

fonologia, ou só a um ou dois destes níveis dentro do sistema” (Garmadi, 1983: 29). 

A eleição de uma determinada variedade de língua como sendo a mais correta, a mais 

adequada, em detrimento de outras formas de se falar pode acarretar sentimentos de inferioridade, 

de rejeição, de exclusão. Isso acontece porque, segundo Bagno (2003: 29), “o que está sendo 

avaliado não é apenas a língua da pessoa, mas sim a própria pessoa, na sua integridade física, 

individual e social”. Nesse sentido, fazemos nossas as palavras de Garmadi (1983: 29): “Falar de 

uma variedade é apenas reconhecer a existência de um ou de vários conjuntos de diferenças, de 

uma ou de várias variedades, e recusar estabelecer entre essas variedades uma dada hierarquia”. 

Se, por um lado, uma língua pode ser usada para oprimir, subjugar, impor, e, por outro, pode 

ser transmissora de conhecimento, de sentimentos, de informações, de interação, claro fica que a 

língua é resultado de relações sociais e, nesse sentido, reflete essas relações através dos usos que as 

pessoas dela fazem. 
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1. Língua e Afetividade 

 

É muito comum as pessoas expressarem as suas opiniões acerca de uma Língua Estrangeira 

a partir de concepções sobre os povos que as falam ou sobre o que ouviram falar acerca dessas 

línguas. Assim, se não simpatizam com um determinado grupo (pode ser todo um país ou apenas 

um grupo específico), dizem logo que a língua ‘soa mal’ ou que ‘não é bonita’; por outro lado, se já 

lhes repassaram opiniões formadas sobre um idioma, podem dizer que aquela língua é ‘muito 

difícil’. Mas, que opiniões podem surgir quando o que está em questão é a LM dos sujeitos? 

A relação dos sujeitos com a sua LM não é algo linear, uniforme ou mesmo pacífico: gostar 

ou não gostar da LM não é uma escolha particular dos falantes; existem fatores que influenciam a 

forma como as pessoas se relacionam com as suas LMs. Já ouvimos casos de indivíduos que 

simplesmente não querem mais falar a LM por terem se decepcionado com o país de origem ou por 

causa de traumas passados. Outros, ao contrário, fazem questão de relembrá-las, de, até mesmo, 

ensiná-las porque têm prazer em utilizá-las, é uma maneira de evocar recordações de casa. De uma 

forma ou de outra, a subjetividade, a afetividade estão presentes nessa relação. 

De acordo com Bagno, Stubbs e Gilles,  

 
“a língua como essência não existe: o que existe são seres humanos que falam as línguas. A 

língua não é uma abstração: muito pelo contrário, ela é tão concreta quanto os mesmos seres 
humanos de carne e osso que se servem dela e dos quais ela é parte integrante” (2005: 23). 

 

Nesse sentido, as nossas percepções acerca da nossa LM, o nosso sentir a LM, é resultado de 

todas as experiências já vivenciadas porque, e aqui podemos afirmar, a língua somos nós.  

 

2. Consciência Linguística 

 

Já há algum tempo, temos defendido a importância de uma maior conscientização, por parte 

do falante, acerca dos fatores envolvidos na relação Língua e Sociedade. Para nós, o trabalho com a 

Conscientização Lingüística (CL) permite abordar tanto aspectos de natureza intrínseca das línguas 

quanto as relações sociais envolvidas nos seus usos. 

O movimento Language Awareness surge na década de 80 com Hawkins (1996) como 

forma de combater a iliteracia na Língua Inglesa. O principal objetivo de um trabalho com a CL é, 



 
 
 
 

 
 4 

segundo este autor, desafiar o aluno a fazer perguntas sobre a linguagem, sobre a diversidade 

lingüística, sobre preconceito e racismo. 

Para James & Garret (1991), a CL favorece a participação ativa dos educandos (domínio 

afetivo) e o despertar da consciência dos alunos tanto para a origem e características do próprio 

dialeto/língua (domínio social) quanto para a manipulação de poder através da língua (domínio do 

poder). Além disso, a CL implica também uma reflexão sobre a língua (domínio cognitivo) e sobre 

a influência da consciência na utilização da língua pelo falante (domínio da perfomance). 

Com o passar do tempo, a definição de CL tem sofrido modificações para responder às 

diversas realidades na educação de línguas. Nesse sentido, a CL tanto pode ser definida como:  

 

“a capacidade cognitiva do sujeito incidindo sobre a linguagem (sobre as suas unidades ou 
sobre as relações em que é interveniente) e consistindo na reflexão ou no controlo deliberado, com 
vista a uma tomada de decisão no âmbito do processo da escrita” (Barbeiro, 1994: 24)  

 

quanto como: 

 

“a capacidade que o aprendente tem de reflectir sobre a língua, materna ou estrangeira, de 
a utilizar ou de agir sobre essa língua, tendo em conta o conhecimento sobre as suas regras de 
funcionamento” (Ançã & Alegre, 2003: 34).  

 

Neste trabalho, devido ao tema em estudo – as concepções dos sujeitos sobre a sua LM – 

optaremos pela definição de CL presente em Ançã & Alegre. 

 

3. Contextualização 

 

Este trabalho tem como principal objetivo analisar as concepções de LM em sujeitos, 

residentes em Portugal, de origem cabo-verdiana, ucraniana e chinesa e as informações sócio-          

-culturais que podem estar implícitas ou explícitas no discurso desses indivíduos.  

O nosso corpus é parte integrante do Projeto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e 

discursos de não nativos residentes em Portugal (POCI/CED/56110/2004), coordenado pela 

Professora Doutora Maria Helena Ançã. Foram analisados ao todo dez questionários e dez 

entrevistas dos mesmos sujeitos: quatro cabo-verdianos, quatro ucranianos e dois chineses. Essa 

diferença numérica entre os três grupos procurou respeitar, em proporção, o número total de 

inquiridos por nacionalidade, selecionados a partir de informações acerca das comunidades em 
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questão. Para identificar a origem das respostas aqui apresentadas, iremos fazer uso das letras Q 

(questionário) e E (entrevista) seguidas das iniciais dos nomes dos sujeitos e do número da linha, no 

caso das entrevistas, na qual se encontra a frase citada.  

Apesar dos objetivos do Projeto Aproximações estarem direcionados, principalmente, para a 

relação dos sujeitos com a Língua Portuguesa (LP), optamos por trabalhar com as concepções de 

LM desses indivíduos, por acreditarmos que estas também podem influenciar a forma como eles 

agem em LP. 

Nesse sentido, iremos abordar três aspectos, acerca da relação sujeito-língua, que 

consideramos relevantes no momento da análise: 

 

a) as suas concepções de LM; 

b) a forma como se relacionam com sua LM; e  

c) as relações sociais implícitas/explícitas no discurso sobre a LM. 

 

3.1 As concepções dos sujeitos sobre a LM 

 

Se formos à Internet pesquisar o termo LM, podemos encontrar a seguinte definição: 

 

“Língua materna (ou língua nativa) é a primeira língua que uma criança aprende. Em 
certos casos, quando a criança é educada por pais (ou outras pessoas) que falem línguas 
diferentes, é possível adquirir o domínio de duas línguas simultaneamente, cada uma delas 
podendo ser considerada língua materna, configura-se então uma situação de bilingüismo.” 
(Wikipédia, 2007) 

 

Embora, na maioria das vezes, o conceito de LM esteja relacionado ao critério temporal, ou 

seja, é a primeira língua que se aprende ou que se compreende, ele não é, de forma alguma, ponto 

assente. Quando nos reportamos à existência, dentro de uma mesma língua, de variedades 

lingüísticas diversas podemos nos questionar: a que tipo de LM estamos a nos referir ao dizermos, 

por exemplo, que a LM de um português e de um brasileiro é a LP? Ora, todos sabemos que entre 

essas duas variedades da LP existem diferenças tão marcantes em todos os níveis gramaticais que, 

muitas vezes, certos falantes tendem a defender que se trata de línguas distintas. 
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“Não consigo, nem com o próprio Português daqui de Portugal e do Brasil não consigo ver. 
Todo mundo sempre diz: «ah, é a mesma língua». Não é, não é mesmo. Até pelo sotaque, pela 
maneira que eles falam, pelo dialeto. Não sei se é bem essa palavra. A maneira deles falarem não 
tem a ver com o Brasileiro …” (L. Estevan, entrevista pessoal, 20 de Junho, 2006)1. 

 

Para além do fator tempo (ou de primazia), outros critérios podem ser levados em 

consideração para a construção de um conceito de LM, entre os quais podemos destacar: o afetivo, 

idioma falado por um dos pais; o ideológico, idioma falado no país onde se nasceu; o de auto-         

-designação, idioma a partir do qual aquele que o fala manifesta um sentimento de posse mais 

marcado do que em relação a outro idioma; o do domínio, a língua que se domina melhor; o da 

associação, pertença a um determinado grupo cultural ou étnico2. 

No material analisado, todos esses critérios estiveram presentes, embora o temporal tenha 

sido o mais citado pelos sujeitos: 

 

EK.6: “Quer dizer, Chinês é mesmo propriamente a língua materna porque, pronto, foi a língua 

sempre gostei e sei falar bem e foi a língua que aprendi desde pequena! Língua portuguesa porque, 

pronto, é assim, eu gosto muito de Portugal e gosto muito desta língua.”  

 

QD.: “Porque sempre pensei e falei em russo.” 

 

QK.: “[Português e Chinês] Porque são as línguas que eu consigo falar mais ou menos e que uso 

normalmente.”  

 

3.2 A forma como os sujeitos se relacionam com a LM 

 

De acordo com Ançã (2007), qualquer sujeito possui saberes ‘naturais’ sobre as línguas, que 

podem se manifestar a nível afetivo, cognitivo ou social. No discurso dos sujeitos cabo-verdianos e 

dos chineses, a demonstração de afetividade (entendida como gostar da língua, identificar-se com 

ela) acerca das suas LMs é fator predominante: 

 

Entrevistador: “Por que é que diz falar Crioulo em casa […]?” 

EM.42: “Porque eu sinto mais natural, porque eu… porque se calhar é ser eu mesma, não é?  
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Falar sobre a LM, ou ouvir falar nela, é motivo de orgulho. As sensações de prazer, de bem-

-estar oriundas das lembranças da terra pátria e o desejo de, ainda que parcialmente, vê-la presente 

em terras portuguesas, são tão fortes que alguns querem mesmo ensiná-la:  

 

EIl.100: “[…] e ela: «Mas ensina-me lá como é as coisas básicas: ‘Como estás?’, ‘Estás com 

fome?’, ‘O que é que vais fazer?’». Então comecei a… portanto… e ela ficou encantada e agora 

cumprimentamos só em Crioulo!” 

 

EIl.194: “Faz parte de mim. Por exemplo, não só, não só o Crioulo e também falar sobre Cabo 

Verde, por exemplo. […]” 

Entrevistador: “Tu gostas de transmitir isso, não é?”  

EIl.198: “Eu gosto, gosto muito, gosto muito!” 

 

EK.169: “Por exemplo aqui restaurante, apesar de não falam muito chinês, há pessoas «Olha, eu 

sei falar chinês». Começa, pronto, não é assim falar bem chinês, mas é umas palavras, uma pessoa 

sente-se… «Olha, ele sabe um bocadinho cultura de meu país». [Uma pessoa] sente-se mais 

contente!” 

 

Embora os ucranianos também tenham expressado afetividade, a língua enquanto 

instrumento de transmissão de conhecimento, de cultura, foi muito referida. 

 

EIr.248: “[…] até agora nós sempre estamos pronto a regressar à nossa terra, por isso estou 

ensinar os meus crianças de língua, de cultura, de tudo. Tenho programa de escola de minha terra 

e isto puxar os meus crianças um bocadinho.” 

 

3.3 As relações sociais implícitas no discurso dos sujeitos sobre as suas LMs 

 

É muito comum, como já mencionamos no início deste texto, encontrarmos a história de um 

povo/país refletida na relação Língua e Sociedade. Por esse motivo, não nos surpreendeu o fato de 

percebermos na fala dos inquiridos resquícios das suas experiências sócio-históricas relacionadas 

aos países de origem. 
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No caso dos ucranianos, por exemplo, a história da dominação russa e da recente 

independência da Ucrânia foram constantemente citadas nas entrevistas. Enquanto uns optam por 

não falar o Russo e falar mais o Ucraniano, outros não se importam em utilizar uma ou outra destas 

línguas, mas reconhecem que a opção pela utilização da Língua Ucraniana é uma forma de 

nacionalismo político para fazer oposição ao povo que, durante muitos anos, dominou a Ucrânia. 

 

ED.34: “É assim… eu nasci no tempo de União Soviético. Naquela altura, só falava Russo e 

Língua Ucraniana, pronto, língua materna do país aprendia-se muito pouco.”  

 

EJ.38: “[…] mas é um coiso um pouco diferente, não tem nada a ver com língua, mas um pouco se 

calhar de coisas… não sei, não posso dizer de política. Sabes, há ucranianos que não falam Russo 

por causa dos princípios.”  

 

Uma outra forma de relação social foi também encontrada no discurso dos cabo-verdianos. 

Em Cabo Verde, a relação de poder é expressa através dos relatos sobre o Crioulo de Cabo Verde, 

língua ainda em fase de reconhecimento, no qual uma variante, a de Santiago, se sobrepõe às outras, 

seja porque é a variedade falada na capital do país, seja porque é utilizada pela maior parte dos 

cidadãos. Essa situação, como é óbvio, não é muito pacífica, já que os falantes de outras variedades 

também querem ver reconhecida, na norma lingüística a ser padronizada, a sua maneira de falar. 

 

EM.32: “O Crioulo de Santiago, porque eu falo um Crioulo… Não é Crioulo verdadeiro! O 

Crioulo verdadeiro é o Crioulo de Santiago, do interior de Santiago. […]” 

EM.34: “O meu Crioulo… se calhar, uma pessoa que já percebe Crioulo, se eu falar Crioulo 

percebe que é o Crioulo da Praia, que é da cidade! Já está alterado com Língua Portuguesa, 

porque eu já tenho conhecimento da Língua Portuguesa […].” 

 

EA.118: “É curioso que o Crioulo de Santiago, às vezes, impõe-se.” 
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Conclusão 

 

Não me chames estrangeiro... 

[…] 
“Não me chames estrangeiro, nem perguntes donde venho; 

é melhor saber onde vamos e onde nos leva o tempo. 
Não me chames estrangeiro, porque o teu pão e o teu fogo 

me acalmam a fome e o frio e me convida o teu tecto. 
Não me chames estrangeiro; teu trigo é como o meu trigo, 

tua mão é como a minha, o teu fogo como o meu fogo, 
e a fome nunca avisa: vive a mudar de dono. 

[…] 
Não me chames estrangeiro; olha-me nos olhos 

Muito para lá do ódio, do egoísmo e do medo, 
E verás que sou um homem, não posso ser estrangeiro” 

 

Rafael Amor 

 

Poder falar sobre a Língua de origem, poder vê-la referida nas salas de aula é um prazer 

enorme para o imigrante. Além de lhe trazer recordações da terra pátria, também permite uma maior 

integração, porque é uma forma de partilhar um pouco a sua vida, de dar um pouco de si e de ver 

valorizado algo do que é seu. Por esse motivo, nas escolas portuguesas e, de forma especial, nas 

aulas de LP, devemos, muito mais do que reconhecer que existem imigrantes, abrir um espaço 

efetivo para a expressão dessas comunidades.  

Comunicar e acolher não são, necessariamente, saber falar a Língua do Outro, mas são ações 

que perpassam pela valorização do Outro, pelo querer conhecê-lo e pelo querer aprender com ele, já 

que a aprendizagem de uma Língua envolve também, e impreterivelmente, o sentir-se acolhido. 

Uma outra postura diante dos que em Portugal procuram melhores condições de vida faz-se 

necessária para que possamos, como no poema, deixar de chamar ‘estrangeiro’ àqueles que são 

diferentes de nós. 

 

[NOTAS] 

 

1. Este relato faz parte de um conjunto de entrevistas realizadas pela autora, em 2006, mas que não 
integram o Projeto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos 
residentes em Portugal. 
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2. Informações acerca dos autores que tratam da definição desses critérios podem ser encontradas 
em Ançã (1999: 14-16). 
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Os presentes textos constituem testemunhos de uma aprendente ucraniana (Vilena 

Yehorova) e de uma aprendente chinesa (Ran Mai) relativamente à sua experiência de imigração 

para Portugal, nomeadamente no que se refere à forma como se desenrolou a sua integração pessoal 

e profissional e ao papel que a aprendizagem da Língua Portuguesa desempenhou em todo esse 

processo.  

 

A integração na primeira pessoa – testemunho de uma aprendente ucraniana 
 

Vilena Yehorova 

 

Chamo-me Vilena Yehorova. Sou natural da Ucrânia. Vim a Portugal no fim do ano de 

2002, na altura do aumento de imigração de Leste para Portugal. O meu objectivo era o mesmo dos 

outros emigrantes que deixaram a sua terra natal e foram para o estrangeiro à procura de uma vida 

melhor. Mas nem sempre as nossas expectativas se tornam realidade. Durante os primeiros meses 

eu não consegui emprego e fiquei em casa. Um dos obstáculos que enfrentei foi a falta de 

conhecimentos de Língua Portuguesa. Sendo assim, a minha prioridade era aprender a língua. O 

conhecimento de outras línguas estrangeiras (Inglês, Alemão) fez com que eu tivesse menos 

dificuldades, em comparação com outros imigrantes. Eu usei manuais e dicionários que trouxe da 

minha terra, vi televisão e tentei falar com os meus vizinhos portugueses. Passado algum tempo 

consegui emprego na área da hotelaria, num restaurante. É uma área que ajuda a aprender mais 

rapidamente porque implica comunicação. 

Além do aperfeiçoamento dos conhecimentos da língua no trabalho, tive oportunidade de 

frequentar um curso de Português para estrangeiros. Este curso esclareceu muitas dúvidas e 

aprofundou os meus conhecimentos sobre gramática.  

Passado pouco tempo tive que voltar para a Ucrânia e fiquei por lá por volta de um ano e 

meio antes de voltar outra vez. Desta vez já foi um pouco diferente, porque vim para cá para ficar e, 

sendo assim, os meus objectivos já eram diferentes. Já me senti mais apoiada, uma vez que já 

conhecia algumas pessoas da primeira vez que cá estive, e a Língua Portuguesa já não foi uma 

barreira para a minha integração. Não vou dizer que foi fácil, apenas foi diferente. O meu objectivo 

já não era apenas uma vida melhor, mas sim uma profissão que tivesse a ver comigo e com a minha 

formação académica feita na Ucrânia. 
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Pedi o reconhecimento do meu curso como licenciatura e isso fez com que as portas se 

começassem a abrir. Tirei um curso de formação profissional para licenciados na área da gestão 

empresarial através do Centro de Emprego. Entretanto, fui dando aulas de Ucraniano a filhos de 

imigrantes ucranianos em Portugal, numa associação de apoio a imigrantes. Nessa mesma altura, o 

Consulado da Ucrânia ia abrir pela primeira vez no Porto e eu fui convidada para ser uma das 

tradutoras do Consulado. 

Quanto à minha licenciatura, resolvi ir mais longe e pedir as equivalências para poder 

concorrer ao ensino público como professora. Concluí o curso este ano na Universidade de Aveiro e 

neste momento estou a leccionar Inglês em duas escolas do primeiro ciclo do Ensino Básico.  

Isto contado assim pode parecer que foi muito fácil mas, pelo contrário, não foi nada fácil. 

Exigiu muito trabalho, paciência e determinação. 

 



 
 
 
 

 
 3 

Da China a Portugal – aproximação à Língua Portuguesa de uma aluna chinesa 
 

Ran Mai 

Universidade de Aveiro – Aveiro/Portugal 

 

Resumo 

O texto trata da experiência de uma aluna chinesa, da sua aprendizagem de Português e da 

estadia em Portugal. Traça-se, de forma breve, a situação geral do ensino da Língua Portuguesa na 

China Continental e reflecte-se sobre as maiores dificuldades linguísticas que um aprendente chinês 

pode encontrar no estudo do Português.  

 

Testemunho 

Hoje em dia, com o processo da inevitável globalização e os desenvolvimentos ocorridos 

nas áreas política, económica e cultural, assiste-se cada vez mais na China Continental a um 

importante intercâmbio com o resto do mundo. Devido às reformas económicas, a sociedade 

chinesa sofreu grandes mudanças em todos os aspectos durante os últimos vinte anos. Em 1999, 

com o retorno da soberania de Macau para o Governo Chinês, Portugal destacou-se entre os países 

que mais atraíram a atenção do povo chinês. Aliás, sendo o povo ocidental que mais cedo entrou em 

contacto com a China, encontram-se com muita facilidade vestígios que os portugueses deixaram no 

sul e sudeste da China, especialmente nas zonas litorais. Actualmente, com os meios de 

comunicação mais facilitados e a China mais aberta, sente-se, sem grande dificuldade, a presença 

portuguesa na vida diária dos chineses, desde o delicioso pastel de nata até aos nomes mais 

prestigiados do futebol.  

Em relação à Língua Portuguesa, que nas décadas de 70, 80 e 90 era principalmente 

ensinada visando o seu uso na área da diplomacia na China Continental, também está a ganhar cada 

vez mais importância, não só devido ao contacto com Portugal, mas também com o Brasil e com os 

outros Países de Língua Oficial Portuguesa. A aprendizagem do Português passou duma 

necessidade meramente política para um instrumento útil e importante para entrar no mundo 

lusófono, nomeadamente na área da economia.  

Actualmente, na China Continental, existem seis universidades onde o curso de Licenciatura 

em Português é ministrado, das quais se destaca a Universidade de Estudos Internacionais de 

Xangai, que possui, neste momento, o único curso de Mestrado em Português. Além disso, também 
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estão a funcionar vários cursos de opção, cursos de formação e cursos livres em outras instituições 

chinesas, com apoios oriundos principalmente do Instituto Português do Oriente, sedeado em 

Macau.  

Apesar de haver muito acesso à aprendizagem do Português na China, os cursos de 

licenciatura em Português continuam a ser o meio principal onde se formam os conhecedores da 

Língua de Camões. Estes cursos visam principalmente a transmissão e aquisição dos 

conhecimentos, competências e saberes necessários para o domínio da Língua Portuguesa e para o 

conhecimento da Cultura e História dos Países de Língua Oficial Portuguesa, com o intuito de 

formar professores de Português, diplomatas, tradutores e outros profissionais que venham a 

desempenhar funções em cargos de gestão na área das empresas e do comércio. Os cursos de 

Licenciatura em Português na China têm uma duração de quatro anos e o corpo docente é 

constituído, principalmente, por professores chineses. Nos últimos anos, tem-se notado um aumento 

considerável em relação ao número de alunos de Português. Até ao ano lectivo de 2006/2007, estes 

somavam mais de 200. Os alunos que realizam o seu percurso de licenciatura em Português na 

China Continental são todos de nacionalidade chinesa e têm o Mandarim como língua materna, 

além de falarem também diferentes dialectos. A esmagadora maioria encontra-se na faixa etária dos 

18 aos 23 anos. Tendo 12 anos de escolaridade antes de entrar na universidade, todos os alunos se 

expressam, por escrito ou oralmente, em Inglês, a única língua estrangeira obrigatória em escolas 

primárias e secundárias na China, embora não tenham nenhum conhecimento prévio sobre a Língua 

Portuguesa. 

A minha aprendizagem do Português teve início em 1998 na Universidade de Estudos 

Internacionais de Xangai. Embora actualmente todos os anos haja uma nova edição do Curso de 

Licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas nessa Universidade, na altura este só se realizava de 

quatro em quatro anos. A nossa turma de Português era composta por 13 alunos e as disciplinas 

eram asseguradas por quatro docentes chineses, graduados do mesmo curso em anos anteriores, e 

uma leitora portuguesa. As cadeiras de Português concentravam-se na aprendizagem da língua, 

incluindo Gramática, Leitura, Redacção, Tradução Escrita e Oral, Jornalismo, entre outras, e 

também abrangiam outros temas ligados a Portugal e ao Brasil, como, por exemplo, História da 

Literatura Portuguesa e da Literatura Brasileira e História de Portugal e do Brasil. Além disso, 

também existiam disciplinas obrigatórias que não se relacionavam com o Português, como Inglês, 

Informática, Introdução à Economia e Direito, entre outras, com o objectivo de satisfazer os 

diversos interesses dos alunos e de corresponder às eventuais necessidades que pudessem surgir no 
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âmbito do trabalho no futuro. A carga horária semanal das cadeiras relacionadas com a Língua 

Portuguesa era de 12 horas em média, o que ocupava mais de 50% da carga lectiva total. O nosso 

terceiro ano de Licenciatura foi realizado no Instituto Politécnico de Macau, onde a maior parte das 

disciplinas foi leccionada por docentes portuguesas, excepto as de Tradução e de Gramática. 

Durante os quatro anos de estudo, também nos foram concedidas várias bolsas para frequentar os 

cursos de Verão na Universidade de Macau e na Universidade de Lisboa, pelo Instituto Português 

do Oriente e o Instituto Camões. Para a conclusão do Curso, era exigida uma dissertação escrita em 

Português, com pelo menos 5000 palavras, e esta podia abordar qualquer tema relacionado com a 

Língua Portuguesa, a Literatura de Expressão Portuguesa ou as culturas lusófonas. O curso não 

contemplava nenhuma parte de estágio como o que acontece frequentemente com os cursos de 

línguas em Portugal. Devido ao facto de o uso da Língua Portuguesa ser relativamente raro na 

China Continental, todas as oportunidades eventualmente surgidas em que se aplicava Português 

eram aproveitadas e usadas com finalidades equivalentes ao estágio. Com a autorização do 

Departamento, podíamos ter várias hipóteses de fazer tradução, interpretação, dobragem de filmes, 

dar aulas de Português a chineses ou aulas de Chinês a portugueses, ser guias turísticos para 

portugueses ou brasileiros nas suas visitas a Xangai, etc.  

Embora dominar a Língua Portuguesa constitua um elemento facilitador na realização 

profissional futura, sendo este o principal motivo que leva os alunos chineses à sua aprendizagem, o 

curso atraiu a minha atenção sobretudo por causa da curiosidade pela língua, que era e é muito 

pouco falada na China Continental em comparação com o Inglês, o Francês, o Alemão, ou o 

Espanhol. Além disso, o interesse por Macau, a maravilhosa História dos Descobrimentos contada 

nos livros de História da escola, o incansável gosto pelos pastéis de nata e o famoso Luís Figo 

também contribuíram para a minha opção. 

A minha aproximação à Língua Portuguesa não era feita de maneira pacífica. No percurso, 

dedicava-lhe tempo, diligência, coragem, numerosas células do cérebro e até derramava imensas 

lágrimas. Logo nas primeiras aulas, o belo ‘R’ vibrante assustou e derrotou toda a gente da turma, 

sem mencionar as incontáveis formas de flexão do verbo. Em comparação com o Inglês, a única 

língua estrangeira que eu conhecia antes de iniciar os estudos em Português, a Língua Portuguesa é 

muito mais complicada. A meu ver, e também do ponto de vista da maior parte dos alunos chineses, 

as maiores dificuldades que aparecem na aprendizagem do Português têm origem, principalmente, 

na existência de muitas noções gramaticais que a Língua Chinesa, neste caso, o Mandarim, não 

conhece. Resumindo, estas dificuldades concentram-se nos seguintes aspectos: 
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1. Concordância dos substantivos e adjectivos em género e em número 

2. Artigos  

3. Conjugação do verbo 

4. Regência verbal 

5. Uso dos pronomes pessoais oblíquos 

 

Pertencendo, respectivamente, à Família Indo-europeia e à Família Sino-tibetana, o 

Português e o Chinês apresentam diferenças em quase todos os aspectos linguísticos. Na realidade, 

a minha língua materna em nenhum aspecto pode ajudar a facilitar a aprendizagem do Português. 

Pelo contrário, o funcionamento do Chinês muitas vezes até condiciona o uso do Português, apesar 

de os alunos conhecerem muito bem a gramática portuguesa.  

Sendo uma língua isolante, o Chinês recorre às palavras funcionais e à ordem fixa dos vários 

elementos da frase para transmitir funções gramaticais. A gramática chinesa não contém regras tão 

rigorosas e detalhadas como a portuguesa, onde, além disso, se pode encontrar sempre uma 

excepção que contradiz uma determinada regra já estabelecida. Retomando os aspectos onde se 

concentram as dificuldades acima mencionadas, veja-se: 

 

1. Os substantivos em Chinês não têm flexão nem em género, nem em número. Considerando as 

palavras, na Língua Chinesa utiliza-se o mesmo termo para ‘género’ e ‘sexo’. É muito confuso 

no pensamento chinês a hipótese de os seres inanimados poderem ter ‘sexo’. E quando é 

necessário esclarecer o sexo dos seres animados, que na comunicação do dia-a-dia raramente 

acontece, o processo é realizado de forma analítica, acrescentando ‘masculino’ ou ‘feminino’ à 

palavra que indica a espécie. O plural dos substantivos em Chinês pode ser subentendido pelo 

número concreto acrescentado ao substantivo em questão, ou então pelo uso de outras palavras 

como ‘muitos’, ‘vários’, ‘alguns’, etc. Quanto aos adjectivos que tratam de ideias abstractas, do 

ponto de vista chinês, é incompreensível estes também poderem ter género e número.  

 

2. Na Língua Chinesa, os artigos não existem. A ideia que os artigos indefinidos em Português 

apresentam, em Chinês pode ser transmitida pelo número cardinal ‘um’ ou outros termos como 

‘vários’ e ‘alguns’, etc. O papel dos artigos definidos é frequentemente assumido no Mandarim 

por pronomes demonstrativos, e estes muitas vezes até podem ser omitidos quando o contexto 

em que se insere o enunciado é muito claro.  
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3. A forma dos verbos chineses nunca se altera. O modo e o aspecto podem mostrar-se através da 

introdução de partículas modais e aspectuais e o tempo é indicado pelo adjunto adverbial 

temporal. Salvo em contextos muito claros, o sujeito é indispensável, o que resolve a questão de 

não ter flexão em pessoa.  

 

4. A maior parte dos verbos chineses não necessita de preposição para ligar ao objecto. Geralmente, 

quando se altera o significado, também se altera o verbo. Por isso, os verbos em Português que 

podem admitir mais de uma regência verbal, variando também a sua significação, são muito 

confusos, do ponto de vista de um chinês.  

 

5. Em Chinês, não há diferença entre pronomes pessoais rectos e oblíquos. Como os lugares do 

sujeito e dos objectos são fixos em relação aos outros elementos em qualquer tipo de oração, os 

mesmos pronomes conseguem exercer funções gramaticais diferentes na frase, variando somente 

a sua posição. Em Português, não só existe diferença entre pronomes pessoais rectos e oblíquos 

como entre oblíquos tónicos e átonos, ainda podendo haver combinações entre átonos directos e 

indirectos e várias maneiras de colocar átonos na frase. Levando todas estas perspectivas em 

consideração, não se exagera, de maneira nenhuma, ao dizer que os pronomes oblíquos na 

Língua Portuguesa constituem um verdadeiro quebra-cabeças para os chineses.  

 

Na China, desde há milénios, tendo em consideração as próprias características da Língua 

Chinesa, o ensino aposta sobretudo no desenvolvimento da capacidade de memorização e da 

expressão escrita e isso, inevitavelmente, tem vindo a exercer alguma influência no ensino de 

línguas estrangeiras no país. No caso concreto do ensino do Português, nos programas do Curso, 

muito pouco tempo é destinado a desenvolver a capacidade de expressão oral, em comparação com 

aquele que é reservado para a expressão escrita. De uma maneira geral, os alunos são muito bons na 

memorização de regras gramaticais e de textos em Português, mas falta-lhes a espontaneidade e a 

criatividade quando é necessário desenrolar uma conversa. Livros de gramática, dicionários e 

exercícios gramaticais são os instrumentos preferidos pelos alunos, muito mais procurados e 

consultados do que os materiais audiovisuais.   

Numa fase de iniciação, existe a grande tentação de recorrer à Língua Inglesa por parte dos 

alunos chineses, na esperança de encontrar um atalho rumo ao Português. A meu ver, o Inglês 
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ajuda, principalmente, no aspecto do vocabulário. Muitos vocábulos portugueses e ingleses 

possuem os mesmos radicais ou afixos, o que facilita imenso a compreensão de novas palavras. 

Mas, por outro lado, tais semelhanças também podem causar algumas falhas na ortografia. No meu 

caso concreto, escrevia sempre a conjunção alternativa ‘or’ em vez de ‘ou’. E a pior influência que 

o conhecimento prévio do Inglês exerceu na minha aprendizagem do Português foi sem dúvida ao 

nível do uso dos artigos. Daí proveio a eterna confusão entre o artigo indefinido ‘a’ do Inglês e o 

artigo definido ‘a ‘ do Português.  

Quando estudávamos Português em Xangai nos primeiros dois anos do curso, embora 

tivéssemos em média 12 horas por semana de aulas de Português, o Português quase nunca era 

ouvido fora da sala de aula. As cadeiras asseguradas por docentes chineses eram dadas 

principalmente em Chinês e o único recurso a que tínhamos acesso era a leitora portuguesa, que 

podia estar connosco três horas durante a semana. Conseguíamos produzir frases escritas 

relativamente bem estruturadas porque dispúnhamos de mais tempo para pensar na gramática. Mas, 

ao falar, a situação já se apresentava pouco satisfatória. De uma maneira geral, os alunos chineses 

não dão grande importância à capacidade de conseguir fazer-se entender exprimindo e esclarecendo 

ideias, mas preocupam-se muito com a de poder expressar frases gramaticalmente correctas. Por 

isso, cada vez que se exigia expressão oral em Português na aula, tal como os colegas, eu parava 

muitas vezes no meio de uma frase para pensar na conjugação correcta do verbo, ou para examinar 

se cometia algum erro gramatical.     

No 2º ano da Licenciatura, em 1999, foi-me atribuído o Prémio Portugal, que se destinava a 

premiar os melhores alunos de Português na China, pela Embaixada de Portugal e o Instituto 

Camões. Em 2001, no fim do 3º ano, foi-me concedida, pelo Instituto Português do Oriente, uma 

bolsa anual para fazer o último ano de licenciatura em Portugal, na Universidade de Lisboa. Com o 

contacto diário com a língua e com os portugueses, foram-me proporcionadas oportunidades 

preciosas de aprender de outra maneira, sem estar sempre agarrada a livros e à gramática. E o facto 

de estar num ambiente em que a língua era usada e ouvida todos os dias fez-me perceber que na 

comunicação diária da realidade, a preocupação com a exactidão gramatical da língua nem sempre 

era necessária. Além disso, eu também notei, cada vez mais, a importância dos aspectos 

pragmáticos na aprendizagem de uma língua estrangeira. Aproximei-me de muitas coisas 

maravilhosas em Portugal: música, futebol, comida, festas importantes e, sobretudo, gentileza, 

hospitalidade e encanto do povo português.  
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A estadia de um ano em Portugal nutriu a minha verdadeira paixão por este país onde a terra 

acaba e o mar começa, o que constituiu o principal motivo da minha decisão de vir trabalhar na 

Universidade de Aveiro em 2003. Actualmente sendo leitora de Chinês no Departamento de 

Línguas e Culturas, a Língua Portuguesa continua a desempenhar um papel extremamente 

importante, seja no meu trabalho, seja na convivência com as pessoas no dia-a-dia. O meu gosto 

lusófono também me encorajou a candidatar-me ao Curso de Mestrado em Estudos Portugueses, 

que concluí em Dezembro de 2006, com uma dissertação destinada à análise das maiores 

dificuldades que um aluno chinês pode encontrar na sua aprendizagem do Português.  

Neste momento, um razoável nível em Língua Portuguesa e os conhecimentos sobre a vida 

diária em Portugal já me permitem ter amigos portugueses e estar muito bem integrada na 

sociedade. Desde o tempo do arrepiante ‘R’ até agora, ao longo destes nove anos, partindo da 

China, tenho vindo a aproximar-me da Língua Portuguesa, sempre com persistência, diligência e 

muito gosto. E encontrei, finalmente, aqui em Portugal a sua beleza completa. 
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Comunicação intercultural e aquisição/aprendizagem do Português: o exemplo 

dos imigrantes ucranianos 

 

Iana Vladímirovna Pliássova 

Coordenação do Ensino Português (docente) – Londres/Reino Unido 

 

Resumo 

A integração cultural e linguística dos imigrantes ucranianos em Portugal merece uma 

especial atenção, dadas as particularidades deste grupo étnico. O domínio da língua portuguesa é 

uma condição necessária para o seu sucesso na nova realidade, mas são vários os obstáculos que 

surgem no seu caminho. Importa, então, reflectir sobre as origens das principais dificuldades destes 

imigrantes na aquisição/aprendizagem do Português.  

 

Língua e cultura 

 

A relação que se estabelece entre a língua de qualquer povo, a sua cultura, a sua identidade 

colectiva e a individualidade de cada falante concreto é complexa. 

É na e pela língua que cada comunidade de falantes conceptualiza e categoriza a realidade 

extralinguística. Mas o caminho do mundo real para os conceitos e, posteriormente, para a sua 

expressão verbal varia de povo para povo, resultando em quadros linguísticos e conceptuais 

bastante distintos. Tal situação explica-se pelas diferenças na história e nas condições de vida de 

cada nação, e pelas especificidades do desenvolvimento das suas consciências colectivas. 

A melhor ilustração para o que acaba de se afirmar é a unidade mais importante da língua – 

a palavra. Ora, cada palavra de cada língua não é apenas a designação imparcial de um objecto ou 

de um fenómeno. Ela espelha a parcela da realidade que foi filtrada pela consciência individual de 

cada falante e que é reveladora de traços específicos da consciência colectiva de um povo, formados 

no decorrer do processo da evolução progressiva da língua no tempo. Ter-Minasova (2004) 

compara essa unidade lexical a uma peça de um mosaico e afirma que em diferentes línguas essas 

peças se juntam de modos específicos para construir imagens distintas, impondo aos seus falantes 

determinadas visões da realidade. 

O léxico contém, obviamente, a principal carga cultural veiculada por uma língua e 

transmitida aos seus falantes. No entanto, é curioso notar que também a gramática reflecte os 
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diferentes princípios de categorização da realidade dos diversos povos. A título ilustrativo, podem 

ser invocados alguns exemplos. Assim, os falantes das línguas russa e ucraniana, ao contrário dos 

falantes do Português, categorizam os seres e os objectos como pertencentes aos géneros masculino, 

feminino ou neutro, de acordo com os três géneros gramaticais existentes nas suas línguas. Já a 

definição ou a indefinição desses seres e objectos para eles não é muito importante, uma vez que 

não existe nas suas línguas a categoria gramatical de artigo (definido e indefinido). Mas até no uso 

de uma realidade gramatical como os sufixos diminutivos transparecem as diferenças culturais 

desses povos. Enquanto que na língua portuguesa a anexação de um sufixo diminutivo a uma 

palavra pode, em algumas situações, trazer uma carga semântica negativa, no Russo ou no 

Ucraniano tal não seria possível. As palavras resultantes da sua afixação terão sempre um cariz 

carinhoso, o que demonstra a própria designação gramatical desses sufixos: !"#$%&'(#)%$*-

)+,-+(#)%$.# [umen’shitel’no-laskatel’nye] – ‘diminutivos-carinhosos’. 

Ter-Minasova (2004) sugere que, num determinado sentido, cada ser humano é escravo da 

sua língua materna, uma vez que, desde os primeiros momentos de vida, ele se vê submetido à 

influência e ao poder da língua dos seus pais. É através dessa língua que chega a cada pessoa, desde 

o seu nascimento, a cultura da comunidade linguística na qual se insere. Por outras palavras, é nesse 

organismo vivo, em constante mutação e desenvolvimento, que se conserva a cultura de uma nação 

– o seu sistema de valores, a sua moral comunitária, a sua visão do mundo. Simultaneamente, é 

através da língua que a própria cultura vai sendo moldada. É por isso que ela desempenha um papel 

crucial, ou mesmo decisivo, na formação da individualidade de cada um dos seus portadores e, ao 

mesmo tempo, do carácter nacional de um povo.  

 

Situação linguística na Ucrânia. Estatuto do Russo e do Ucraniano 

 

A sociedade ucraniana apresenta uma elevada complexidade no plano linguístico, uma vez 

que é composta por bilingues (falantes de Russo e de Ucraniano), por monolingues (russófonos e 

ucrainófonos) e por portadores de surzhik (cf. Vakhtin, Zhironkina, Liskovets & Romanova, 2003). 

Em termos muito gerais, pode-se dizer que a zona mais ocidental da Ucrânia é dominada 

essencialmente pela língua ucraniana, a parte oriental e o sul têm mais falantes de Russo, e no 

centro coexistem as duas línguas (cf. Mal’gin, 2005). 

Alguns autores defendem a ideia de que o bilinguismo na Ucrânia é generalizado e deve ser 

analisado no contexto da polarização socioterritorial, comparando os usos das línguas feitos pelas 



 
 
 
 

 
 3 

classes sociais mais baixas e mais elevadas, bem como os usos das línguas que se fazem no campo e 

na cidade. Nessa perspectiva, as pessoas pertencentes às classes sociais mais altas e/ou as residentes 

nos grandes espaços urbanos utilizam preferencialmente o Russo, enquanto que os membros das 

classes sociais mais desfavorecidas e/ou os habitantes das zonas rurais optam pela língua ucraniana. 

Seja como for, a Ucrânia não apresenta um cenário linguístico simples e a prova disso é que 

em grande parte do seu território, nas suas mais diversas regiões e nos seus diferentes ambientes 

sociais, surge, ao lado das línguas russa e ucraniana, uma formação linguística peculiar deste país – 

o surzhik. 

Este último é o resultado da coexistência, no mesmo espaço geográfico, de duas línguas 

muito próximas. A prática histórica tem demonstrado em outros países que, na grande maioria das 

vezes, a presença prolongada de duas línguas distintas acaba por conduzir ou à criação de crioulos 

(línguas novas formadas com base em duas outras), ou à adopção de uma das línguas apenas. Não 

foi nenhum destes o caso da Ucrânia. 

O surzhik não é um dialecto nem da língua ucraniana, nem da russa. Ele também não pode 

ser considerado um pidgin, uma vez que os pidgins surgem em situações extremas de necessidade 

aguda de se chegar à intercompreensão no contexto de contactos interétnicos num mesmo território, 

não podendo, por isso, ser línguas maternas. 

A definição mais exacta de surzhik é a de uma língua mista, que, na sua versão clássica, 

concilia em si a pronúncia e a estrutura gramatical próprias da língua ucraniana com o léxico 

oriundo da língua russa. É claro que o vocabulário do surzhik varia bastante de acordo com os 

espaços geográficos, havendo um maior número de vocábulos de origem russa nas regiões mais a 

sul e a oriente. Nas zonas mais ocidentais, é notória a diminuição do número desses vocábulos e o 

aumento do número de palavras provenientes da língua ucraniana. 

 

A complexidade da situação linguística na Ucrânia tem uma explicação histórica (cf. Anexo 

1 – Quadro sinóptico da história da Ucrânia). 

Recuando apenas até ao momento da reunificação da Ucrânia com a Rússia após a 

reconquista dos seus territórios, torna-se necessário referir, de acordo com Mal’gin (2005), que, a 

partir dessa altura, a língua russa começou a ganhar cada vez maior difusão relativamente ao 

Ucraniano. Para tal contribuíram diferentes factores.  

O Russo já possuía um estatuto definido de uma língua autónoma, enquanto que a língua 

falada pela população da Pequena Rússia era considerada quase como um dialecto ou um falar não 
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só pelos círculos do poder do império, mas também pela própria elite local. Ao mesmo tempo, no 

século XVIII, os activistas culturais da Pequena Rússia empenharam-se tão activamente na criação 

da linguagem literária russa que vieram a considerá-la sua, preferindo-a especialmente no campo da 

criação intelectual. Como resultado, o Russo ganhou, nos territórios ucranianos que integraram o 

império russo, uma forte posição como língua da média e alta burocracia, da educação básica e 

superior, da aristocracia, etc. Os camponeses e os burgueses mantinham o Ucraniano como sua 

língua. Nas grandes cidades, a língua russa teve uma grande difusão e, nos centros urbanos novos 

do sudeste, veio mesmo a tornar-se na língua principal de toda a sua população, independentemente 

da sua origem. 

No século XIX, a intelectualidade local, empenhada na educação do povo, investiu sérios 

esforços para que fosse atribuída à linguagem oral ucraniana o estatuto de linguagem literária. Essas 

tentativas receberam séria resistência por parte da burocracia e também de uma parcela dos círculos 

intelectuais nos territórios do sudeste. Já nos restantes territórios essas experiências tiveram melhor 

recepção e, ainda nesse século, o Ucraniano recebeu um estatuto próximo do oficial. Mas, tal como 

na parte russa da Ucrânia, na Galícia, em Bukovina e em Zkarpat’e, a língua ucraniana continuou a 

ser usada predominantemente pela população dos meios rurais (cf. ibidem). 

No início do século XX, a língua ucraniana foi reconhecida como uma língua autónoma. 

Esse seu estatuto foi fortificado após a revolução russa e a criação da República Socialista Soviética 

da Ucrânia. Curiosamente, o Estado Soviético aplicou medidas específicas para implementar o 

Ucraniano em todas as esferas da vida comunitária da República, embora tal tivesse entrado em 

contradição com a política da unificação linguística que se realizava com base na língua russa nas 

diferentes Repúblicas. O resultado dessa política foi a manutenção da preferência pelo Russo nas 

regiões do sudeste e pelo Ucraniano na zona central. A Ucrânia Ocidental, que foi anexada à 

República Socialista Soviética da Ucrânia em 1939, revelou-se, apesar da sua História, ucrainófona, 

embora com determinadas diferenças dialectais relativamente ao Ucraniano falado no restante 

território (cf. ibidem). 

Em 1989, o Ucraniano foi proclamado a única língua oficial da República, mas a legislação 

previa as condições de funcionamento da língua russa, que nunca deixou de ser utilizada. 

A Constituição ucraniana de 1996 também garantia a existência e o funcionamento do 

Russo. Mas, ultimamente, os debates sobre os estatutos das línguas ucraniana (única língua oficial 

do país) e russa (língua extremamente difundida) têm sido constantes. E as línguas usadas pela 

população do país constituem, segundo Mal’gin (2005), um dos factores que mais fortemente 
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influenciam o surgimento de sentimentos regionais. O quadro linguístico da Ucrânia só por si já 

contribui para a manutenção de diferenças mentais, mas, ao mesmo tempo, a situação é agravada 

pela política do país respeitante à área funcional de línguas. 

De acordo com o mesmo autor ainda, a língua russa não é propriamente uma língua alheia e 

imposta à população, não devendo, por isso, ser banida. Para parte da população da Ucrânia, o 

Russo é a língua materna e a língua usada diariamente nos mais diversos ambientes. Para uma outra 

parte, ela surge ao lado do Ucraniano, sendo poucas as pessoas que utilizam exclusivamente a 

língua ucraniana. Por outras palavras, o Russo é a língua do dia-a-dia não só dos russos residentes 

na Ucrânia, mas também de inúmeros ucranianos, especialmente aqueles que residem no sudeste do 

país. 

As tentativas de obtenção de um estatuto oficial para a língua russa nas regiões onde ela 

constitui o meio de comunicação historicamente estabelecido ainda não surtiram efeito. E o 

panorama linguístico aí torna-se bastante estranho. 

Mal’gin (2005) invoca o exemplo de Odessa, Dnepropetrovsk e Khrar’kov, cidades onde é 

extremamente difícil ouvir nas ruas a língua ucraniana, onde quase ninguém lê jornais escritos em 

Ucraniano e onde, simultaneamente, não se vêem designações e inscrições em locais públicos e 

oficiais em Russo. A correspondência oficial é feita aqui na língua ucraniana, o Russo praticamente 

não é ensinado nas escolas e a literatura russa é considerada literatura estrangeira. 

Os defensores da paridade linguística exigem o reconhecimento da língua russa como 

segunda língua oficial. Mas a sua posição encontra forte resistência por parte daqueles que 

consideram que a Ucrânia deve ter uma única língua oficial – o Ucraniano –, sendo a sua lógica de 

difícil refutação. 

Mal’gin (2005) defende a ideia de que este debate político poderia ser solucionado não tanto 

filologicamente, como geograficamente. O que não se revela aplicável ao país inteiro pode ser 

concretizado em regiões, áreas e cidades isoladas. Basta que se lhes ofereça a liberdade de escolha 

da língua a utilizar nas instituições oficiais, nos sinais de trânsito, nos cartazes, nos correios, etc. E 

tal situação não impossibilitaria a manutenção da língua ucraniana como língua oficial do país no 

seu todo e nas partes que o desejassem. Actualmente, e de acordo com as recentes informações 

divulgadas na comunicação social, verifica-se que tal já se tem vindo a pôr em prática em algumas 

localidades ucranianas, que têm vindo a optar, a nível local, por oficializar a língua russa. 

É curioso notar, ainda de acordo com o referido autor, que, ao mesmo tempo que se tem 

vindo a acentuar o debate sobre a língua russa na Ucrânia, alguns problemas da própria língua 
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ucraniana, nomeadamente a sua vertente ortográfica, têm vindo a ser discutidos com maior 

frequência. É que, apesar do reconhecimento do estatuto oficial do Ucraniano em todo o território, 

existem determinadas diferenças entre as variedades regionais desta língua. Assim, por exemplo, a 

linguagem (nas vertentes oral e escrita) difundida na Ucrânia Ocidental, especialmente no território 

da Galícia, é consideravelmente distinta da que se utiliza na parte que integrou a Rússia e, 

posteriormente, a URSS. As diferenças que existem não são apenas fonológicas e ortográficas. 

Verificam-se também divergências lexicais. No final da década de 90 do século XX, a Academia 

das Ciências da Ucrânia apresentou uma proposta de reforma ortográfica que não chegou a ser 

aplicada, porque encontrou resistência por parte de outros círculos académicos ucranianos de 

elevada influência. 

A complexidade da situação linguística na Ucrânia impulsiona vários estudos 

sociolinguístcos. Vakhtin, Zhironkina, Liskovets & Romanova (2003), por exemplo, que analisaram 

os resultados de entrevistas feitas a portadores das línguas russa e ucraniana pertencentes a 

diferentes gerações e etnias, apresentam dados curiosos. 

Assim, no âmbito da questão da língua da comunicação diária, os respondentes das gerações 

mais velhas demonstram, em geral, preferência pela língua russa, apesar de reconhecerem o actual 

prestígio do Ucraniano. Os sujeitos com idades compreendidas entre os vinte e cinco e os trinta e 

cinco anos afirmam que seriam capazes de comunicar nas duas línguas. Já aqueles cuja idade é 

inferior aos vinte e cinco anos, especialmente os habitantes da capital, defendem sobretudo o uso do 

Ucraniano, mas admitem que recorrem frequentemente ao Russo. Os autores do estudo concluem 

que é notória a não coincidência da escolha mental com a escolha prática. Muitos dos respondentes 

demonstram vontade de acompanhar os acontecimentos históricos e as actuais mudanças (e, 

portanto, falar Ucraniano), mas, ao mesmo tempo, é óbvio o desejo de conservar o conforto na 

comunicação diária (ou seja, escolher o Russo sempre que possível). 

 

Factos como estes fazem prever que a situação linguística na Ucrânia não terá uma 

resolução linear, simples nem breve.   

 

Língua ucraniana e dialectos existentes 

 

O Ucraniano é, actualmente, a língua oficial da Ucrânia, falada por grande parte da sua 

população. É também a língua de muitos ucranianos residentes em outros países, nomeadamente na 
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Federação da Rússia, na Moldávia, na Polónia, na Eslováquia, na Roménia, na Hungria, na 

República Checa, na Alemanha, em Portugal, no Brasil, no Canadá e nos EUA. 

Esta língua pertence à família indo-europeia e faz parte do grupo das línguas eslavas 

orientais, juntamente com o Russo e o Bielorrusso. Tal como estas duas línguas, o Ucraniano teve 

origem no Russo Arcaico que, a partir do século VI, se começou a diferenciar e a afastar das línguas 

eslavas ocidentais (das quais, actualmente, fazem parte o Checo, o Polaco e o Eslovaco) e das 

meridionais (que, hoje em dia, incluem o Búlgaro, o Macedónio e o Esloveno).  

O Russo Arcaico foi, portanto, uma língua comum aos três povos eslavos orientais – o 

Russo, o Ucraniano e o Bielorrusso (cf. Nimchuk, 1990). Essa língua desenvolvia-se em íntima 

ligação com a formação dos povos, assumindo em diferentes territórios eslavos características 

locais e dando origem a diferentes variedades dialectais (cf. Guslistyi, 1967).  

A partir dos séculos XII-XIII, começaram a surgir os primeiros sinais de distanciamento das 

três línguas no interior da língua comum.  

Nos séculos XIV-XV, o Russo Arcaico já se tinha subdividido em Grande Russo (do qual 

derivou o actual Russo), Pequeno Russo (que originou o Ucraniano) e o Bielorrusso. Mas foi apenas 

nos séculos XIX-XX que as três línguas eslavas orientais assumiram as suas actuais formas. (cf. 

Novyi entsiklopedicheskii slovar’, 2002). 

O percurso histórico de cada um dos povos deixou marcas óbvias nas suas línguas. No 

Ucraniano, são notórias as consequências do domínio polaco que se prolongou por mais de 

trezentos anos. São precisamente os vocábulos originários do Polaco que mais distinguem o 

Ucraniano do Russo ao nível lexical (cf. Zheleznyi). O número de empréstimos desta língua é 

consideravelmente mais elevado na parte ocidental do país, o que pode mesmo dificultar a 

comunicação entre os falantes de Ucraniano dessa zona e os provenientes da parte oriental e do sul 

(cf. Merkulov, 2007). Ao mesmo tempo, a influência do Polaco foi mais forte nas zonais rurais, 

onde a necessidade prática diária de uso do Polaco obrigava à sua assimilação e sobreposição 

gradual e inconsciente ao Russo Arcaico. Já nas grandes cidades a situação linguística era outra: o 

Russo Arcaico continuava a conservar a sua posição forte. Tal se devia ao elevado número de 

pessoas alfabetizadas. Mesmo aqueles que pertenciam às camadas sociais mais baixas sabiam ler e 

escrever, e a expansão polaca linguística e cultural encontrava resistência (cf. Zheleznyi). Um povo 

culto, no dizer de Kostomarov (1991), defende melhor o seu passado e deposita maior esforço na 

conservação dos seus costumes e da memória dos seus antepassados. Realmente, e de acordo com 
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Pritsak (1992), quando não existe escrita, os falantes permitem muito mais facilmente a introdução 

de alterações na sua língua do que quando a codificação gráfica existe. 

 

Os dialectos do Ucraniano contemporâneo subdividem-se em três grandes grupos – os do 

nordeste, os do sudoeste e os do sudeste – e as suas características encontram explicação na história 

do país. (cf. Anexo 1 – Quadro sinóptico da história da Ucrânia). 

Assim, os dialectos do nordeste são os de Poles’e e possuem traços do Bielorusso. Os do 

sudoeste são os falados nas regiões de Galícia, Bukovina e Zakarpat’e e denotam influência do 

Polaco e do Eslovaco. Os dialectos do sudeste têm na sua base os falares de Kiev e de Poltava e são 

os mais próximos da língua que é considerada padrão (cf. Novyi entsiklopedicheskii slovar’, 2002). 

É curioso notar que a variedade usada pelos habitantes da região de Poles’e é considerada, 

por alguns estudiosos, uma língua eslava oriental independente. 

Por sua vez, em Zakarpat’e, na Galícia e em Bukovina, encontra-se também bastante 

difundido o dialecto Russinskii. Merkulov (2007) explica que essas regiões eram habitadas, 

juntamente com ucranianos, por rusiny – descendentes do antigo povo russo da Karpatskaya Rus’. 

O território desse povo foi dominado, ao longo da sua História, por diferentes potências, 

especialmente pelo Império Austro-Húngaro. Mas não foi possível nem eliminar, nem assimilar os 

rusiny. Posteriormente, a região veio a ser incluída na Ucrânia. Mesmo assim, e apesar do 

distanciamento geográfico da Rússia, este povo manteve sempre a consciência étnica russa e a 

religião ortodoxa. Razgulov (2001, cit. por Merkulov, 2007) sublinha até que, ao longo de centenas 

de anos, os rusiny submeteram-se a elevados sacrifícios apenas pelo direito de se designarem de 

russos. Merkulov (2007) afirma que em todos os países onde actualmente habitam os rusiny, 

incluindo a Federação da Rússia, eles são considerados um povo. Apenas na Ucrânia eles são vistos 

como uma “subetnia ucraniana”. 

 

Língua portuguesa e dificuldades dos aprendentes ucranianos 

 

O conhecimento da língua do país de acolhimento é uma exigência social e a condição 

necessária para a integração na comunidade. Muitos dos imigrantes ucranianos que chegam ao País 

optam por aprender o Português individualmente, recorrendo a guias de conversação, dicionários e 

gramáticas. Outros, tendo a possibilidade para tal e/ou reconhecendo a insuficiência do método, 

tentam complementar os conhecimentos assim adquiridos com o ensino formal da língua oferecido 
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em diversos cursos que têm sido criados para ajudar os imigrantes a ultrapassar as barreiras 

linguísticas. 

As dificuldades que estes aprendentes enfrentam são de natureza diversa e, ao contrário da 

ideia generalizada, nem todas se encontram ligadas à gramática da língua portuguesa. Grande parte 

dos obstáculos podem ser considerados ‘ocultos’, uma vez que não se encontram à superfície e, 

muitas vezes, não são consciencializados como tal por aqueles que depositam esforços na 

aquisição/aprendizagem da língua. 

 

Dificuldades ‘ocultas’ da aquisição/aprendizagem da língua portuguesa  

 

A aquisição/aprendizagem de qualquer língua estrangeira é um processo extremamente 

complexo. 

A principal dificuldade pode ser explicada retomando a comparação traçada por Ter-

Minasova (2004) de palavras a peças de mosaico. Se em diferentes línguas essas peças se juntam de 

modos distintos para construir imagens do mundo próprias de cada povo, com cada palavra nova 

aprendida numa língua estrangeira o indivíduo apropria-se de uma peça do mosaico de uma imagem 

construída por uma outra cultura, imagem essa que ele não conhece integralmente. Naturalmente, 

ele tenta associar essa nova peça à imagem primária do mundo que já existe na sua consciência e 

que foi programada pela sua língua materna. Então, com cada palavra nova aprendida numa outra 

língua o indivíduo importa para a sua consciência conceitos originários de um outro mundo, que 

não é o dele. 

Torna-se pertinente relembrar que a grande maioria dos imigrantes ucranianos é bilingue, o 

que faz com que as próprias imagens primárias dos seus mundos, determinadas pelas línguas 

ucraniana e russa, já não sejam simples. 

Existem dificuldades específicas ligadas à aquisição/aprendizagem de palavras e conceitos. 

Assim, há inúmeras palavras que, aparentemente, designam os mesmos conceitos em línguas 

diferentes. Mas, na esmagadora maioria das vezes, a sua profundidade semântica não é idêntica. 

Veja-se o exemplo da palavra russa /*" [dom], cuja tradução de dicionário se apresenta como 

‘casa’. Basta referir que, em Russo, esse vocábulo pode ser aplicado não só ao edifício onde se vive, 

mas também ao edifício onde se trabalha. Em conjunto com outras palavras, pode designar 

instituições (ex.: (*01*2.3 /*" [torgovyi dom] – ‘centro comercial’). E pode, obviamente, 

denominar aquilo que se designa de ‘lar’ em Português. 



 
 
 
 

 
 10 

Poder-se-ia pensar que os estrangeirismos provindos de línguas românicas existentes no 

Ucraniano e no Russo significam precisamente o mesmo que na língua portuguesa. Mas raramente é 

esse o caso. Tomem-se como exemplos as palavras /',-!,,'4 [diskussiya] e ‘discussão’. Em 

Russo, ao contrário do que acontece em Português, a palavra assume sobretudo a conotação 

negativa de ‘desacordo verbal’. Um outro exemplo pode ser a palavra russa ,(!/#$( [student] vs. a 

palavra portuguesa ‘estudante’. O seu sentido é muito mais restrito na língua russa, uma vez que 

designa apenas os alunos do ensino superior. Palavras como estas são facilmente identificáveis por 

um ucraniano no discurso de um português, mas a interpretação global do que se diz pode não ser a 

mais apropriada. 

Simultaneamente, as mesmas parcelas da realidade, isto é, os mesmos conceitos podem 

assumir formas distintas de transmissão em diferentes línguas. Assim, por exemplo, a palavra russa 

0!-+ [ruka] engloba os conceitos de ‘braço’ e ‘mão’, e a palavra $*1+ [noga] – os conceitos de 

‘perna’ e ‘pé’. Apesar de existirem vocábulos específicos para designar aquilo que em Português se 

designa de ‘mão’ e ‘pé’, as palavras de uso mais difundido são as acima indicadas. 

Há ainda os casos de inexistência de certos conceitos nas línguas, resultando isso na 

ausência de formas verbais correspondentes. Nessas situações, os falantes dessas línguas vêem-se 

na necessidade de adoptar empréstimos das línguas que originaram os conceitos e os respectivos 

vocábulos. São bem conhecidos os exemplos das palavras russas "+(05&-+ [matreshka], 

6+)+)+3-+ [balalaika] e ,+"*2+0 [samovar], que já foram importadas por várias línguas. 

Como se pode observar, as divergências nos modos de pensar dos diferentes povos 

constituem-se em obstáculos na aquisição/aprendizagem de línguas, já que os aprendentes se 

deparam continuamente com situações de excesso ou insuficiência de formas de transmissão de 

conceitos na língua estrangeira em comparação à sua língua materna. 

Curiosamente, é o facto de se ter de aprender palavras numa língua nova que se revela como 

uma grande dificuldade. Isto acontece porque a semântica de cada palavra não se delimita por 

diferentes contextos lexicais, estando também condicionada por conotações sociolinguísticas, pelas 

possibilidades combinatórias e pelos contextos de produção (cf. Ter-Minasova, 2004; Vinogradov, 

1978). Seria, portanto, mais simples se o processo de aquisição/aprendizagem de uma língua 

estrangeira se reduzisse apenas à assimilação do sistema de conceitos da respectiva cultura (cf. Ter-

Minasova, 2004). 

Os quadros linguístico e cultural/conceptual existentes nas mentes dos falantes de diferentes 

línguas desempenham um papel crucial na aquisição/aprendizagem de uma língua estrangeira e a 
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interferência da cultura de origem dificulta a assimilação da nova língua e a posterior comunicação 

em tão larga medida como a língua materna. Assim, por exemplo, a divisão culturalmente 

estabelecida para um falante de Russo ou Ucraniano das vinte e quatro horas do dia não é a mesma 

que existe na mente de um português. O mesmo acontece com as estações do ano. São também 

conhecidas as divergências culturais no uso dos verbos de movimento, na expressão de relações de 

parentesco ou na atribuição de significados simbólicos às cores. Até o preenchimento de um 

impresso ou inquérito pode causar dificuldades, uma vez que a apresentação de dados como o 

nome, a data, a nacionalidade ou o endereço é feita de modos distintos em diferentes culturas. 

A aquisição/aprendizagem de uma língua estrangeira implica, de acordo com Ter-Minasova 

(2004), a sobreposição à imagem primária do mundo de uma imagem secundária. E, enquanto que a 

imagem primária é uma imagem da cultura de origem reflectida pela língua materna, a imagem 

secundária é uma imagem de uma outra cultura construída pela nova língua. A interacção dessas 

duas imagens é um processo psicológico complexo e a assimilação de uma nova língua exige o 

remoldamento da habitual imagem do mundo, a reestruturação do pensamento e a reformulação da 

personalidade, resultando quase num psicodrama e conduzindo a um novo modo de 

autoconsciencialização (cf. ibidem; Protasova, 1998). 

 

Dificuldades mais evidentes da aquisição/aprendizagem da língua portuguesa  

 

As dificuldades mais evidentes que surgem na aquisição/aprendizagem de uma língua 

estrangeira prendem-se, antes de mais, com as particularidades da própria língua enquanto objecto 

de estudo. Assim, a língua portuguesa caracteriza-se pela sua interdisciplinaridade (uma vez que os 

conteúdos a assimilar pertencem às mais diversificadas áreas do conhecimento, tais como 

linguística, história, geografia, literatura, arte, etc.). Ao mesmo tempo, a assimilação da língua exige 

o seu estudo a diferentes níveis (por um lado, é necessário dominar os vários aspectos da 

linguagem, tais como os lexicais, os fonéticos, os ortográficos, os gramaticais, os pragmáticos; por 

outro, é preciso desenvolver as quarto capacidades básicas subjacentes à actividade linguística – a 

audição, a produção oral, a leitura e a produção escrita). Simultaneamente, não se pode esquecer 

que a língua é polifuncional (já que ela é não só o objecto de estudo, como também o meio de 

acesso a novos conhecimentos). 

Mas os obstáculos mais óbvios para os aprendentes ucranianos são os propriamente 

linguísticos, uma vez que os sistemas gramaticais das línguas ucraniana/russa e portuguesa são 
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bastante distintos. Para clarificação das dificuldades que podem surgir ao nível da fonologia, 

ortografia, morfologia e sintaxe/pontuação, consulte-se o Anexo 2, onde se apresentam as noções 

gerais da gramática do Ucraniano (em comparação com o Russo). 

 

Como ultrapassar barreiras linguísticas: recomendações para professores de Português língua 

estrangeira 

 

Recomendações gerais 

 

O ensino da língua portuguesa aos imigrantes ucranianos, tal como aos imigrantes oriundos 

de outros países, deve, antes de mais, ter em conta as particularidades culturais e civilizacionais da 

etnia dos aprendentes. Isto significa que é necessário estabelecer um paralelo contínuo entre as 

orientações normativas e valorativas do grupo de alunos e as da sociedade portuguesa. Por outras 

palavras, é preciso criar constantemente pontes entre os quadros linguísticos, conceptuais e culturais 

das línguas envolvidas. Tal irá contribuir para o desenvolvimento da competência intercultural, que, 

de acordo com Vishnevskaya, é extremamente necessária para a criação de uma compreensão 

adequada das diferenças entre as línguas e as culturas envolvidas, para a assimilação das regras do 

comportamento linguístico na nova sociedade e para o desenvolvimento da intuição na interpretação 

das reacções dos falantes nativos da língua relativamente aos comportamentos verbais dos 

aprendentes. Por isso, e segundo Prokhorov, deve haver, nas aulas de Português língua estrangeira, 

informação contínua sobre a especificidade nacional da comunicação oral e escrita, bem como 

oportunidades de contacto com os diferentes componentes que formam as situações comunicativas 

(tais como papéis sociais e comunicativos, locais onde decorre a comunicação, temas e seu 

desenvolvimento, funções da linguagem, etc.). 

As aulas de Português língua estrangeira devem, portanto, ser construídas de modo a dotar 

os aprendentes de competências essenciais à comunicação real, orientada para as suas necessidades 

específicas. 

Idealmente, para que o ensino surta maior efeito, o professor de Português língua estrangeira 

deve ter um bom conhecimento não só da cultura, mas também da estrutura da língua materna 

daqueles que ele pretende ajudar na assimilação da língua. 

É claro que o professor é, essencialmente, um moderador da aprendizagem. Cabe-lhe a ele 

ajudar os aprendentes a ultrapassar várias barreiras linguísticas. Mas os próprios alunos têm de 
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desempenhar um papel activo neste processo e têm de estar predispostos a combater as suas 

dificuldades. 

 

Recomendações específicas para o trabalho com aprendentes adultos 

 

Se o grande objectivo é preparar os ucranianos adultos para uma comunicação de sucesso, 

então, torna-se relevante levar em conta as suas especificidades de aprendizagem. 

Com este tipo de aprendentes, deve-se começar pela familiarização com a base estrutural da 

língua portuguesa, passando-se daí para o contacto com fenómenos linguísticos significativos. De 

acordo com Protasova (1998), tal estratégia permite a activação do uso de vocabulário específico e a 

formulação de pensamentos próprios em língua estrangeira, o que, por sua vez, contribui para o 

aperfeiçoamento da planificação da actividade linguística.  

No que diz respeito ao ensino da gramática, há que referir dois aspectos. Por um lado, é 

importante que exista uma contínua análise comparativa entre o Português e o Ucraniano/Russo, 

fazendo-se sobressair facetas comuns e divergentes nas línguas em causa e mostrando aos 

aprendentes as especificidades dos significados e dos usos dos diferentes fenómenos linguísticos em 

Português. Por outro, e de acordo com Lokshtanova (2004), é de extrema importância que os 

fenómenos gramaticais não sejam apresentados de forma fragmentada e descontinuada. Estes 

devem ser enquadrados na totalidade do sistema. Se as crianças aderem facilmente ao método 

indutivo e, partindo de factos isolados e aspectos particulares, conseguem estabelecer o quadro 

geral, com os adultos este método não apresenta tão bom resultado. Eles revelam maior facilidade 

na assimilação dos conhecimentos pelo método dedutivo. Por outras palavras, os aprendentes 

adultos têm de perceber primeiro o sistema no seu todo para depois poder focalizar a atenção em 

aspectos particulares do seu funcionamento. Note-se que a apresentação sistemática de factos 

gramaticais é especialmente importante no estudo da morfologia. 

O estudo do léxico da língua portuguesa não deve ser feito de forma amontoada. O trabalho 

com o vocabulário deve ser temático e passar pelo estabelecimento de correspondências com as 

situações reais de produção da linguagem. As palavras não podem ser aprendidas isoladamente, 

porque é importante assimilar, desde cedo, as suas características gramaticais e as suas 

possibilidades combinatórias (cf. Ter-Minasova, 2004; Lokshtanova, 2004). 
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As incorrecções que surgem nas produções discursivas dos aprendentes não devem ser 

ignoradas. Pelo contrário, estas devem ser analisadas e as razões da sua inaceitabilidade devem ser 

explicitadas. Desta forma, as falhas poderão ser evitadas no futuro. 

Finalmente, e de um modo geral, no trabalho com aprendentes ucranianos adultos é 

necessário ter em conta que eles possuem, para além de uma elevada motivação para a 

aprendizagem da língua e uma desenvolvida capacidade de auto-regulação, um grande potencial 

intelectual e uma considerável capacidade de assimilação de novos conhecimentos (especialmente 

aqueles com formação superior ou média). Ao contrário das crianças, eles têm uma memória lógica, 

que está intimamente ligada ao raciocínio. É por isso que os métodos de ensino a eles aplicados não 

podem ser os mesmos que se aplicam aos jovens aprendentes ucranianos integrados nas escolas 

portuguesas. Os estudantes de língua adultos necessitam que a aprendizagem do Português 

pressuponha uma intensa actividade cognitiva. 
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ANEXO 1 

Quadro sinóptico da história da Ucrânia
1 

 

! Nos séculos IX-XII, a maior parte do território da actual Ucrânia fazia parte da Kievskaya Rus’. 

Esta última formou-se no século IX, durante o reinado do príncipe Oleg, e deu origem aos três 

povos eslavos orientais: o povo russo, o povo ucraniano e o povo bielorrusso. 

 

! Em 988-989, foi introduzido e declarado religião oficial na Kievskaya Rus’ o cristianismo na 

sua forma ortodoxa.  

 

! No século XII, no território sudeste da Kievskaya Rus’, formaram-se diferentes Principados 

autónomos: o de Kiev, o de Chernigov, o de Vladimir-Volyn’, entre outros. 

 

! No século XIII, esses territórios foram invadidos e conquistados pelas hordas tartaro-mongóis, 

passando a fazer parte do império mongol. A partir de então, as terras da Kievskaya Rus’ foram 

alvo de pilhagens e de domínio por diferentes povos. 

 

! No século XIV, a maior parte dos territórios ocupados por mongóis ficou sob o domínio do 

Grande Principado da Lituânia. Uma outra parte passou a integrar o Principado da Polónia. 

 

! Entre 1431 e 1447, tiveram lugar, nos territórios das actuais Ucrânia e Bielorrússia, revoltas 

contra o domínio polaco-lituano. 

 

! Em 1569, os Principados Lituano e Polaco uniram-se para formar a Rech’ Pospolitaya. Nessa 

ocasião, grande parte das terras ucranianas que se encontravam sob o domínio lituano passaram 

para o domínio polaco. 

 

! Em 1596, como consequência da União de Brest, a Igreja Ortodoxa foi unida com a Católica. A 

nova Igreja conservava as cerimónias e Ordens ortodoxas, mas reconhecia a autoridade do Papa. 

 

! Ainda no século XVI, formou-se a Zaporozhskaya Sech’ – o centro dos cossacos ucranianos. 

 



 
 
 
 

 
2 

! A partir do séc. XVI, em Kievshchina (zona que depois das invasões tártaro-mongóis era 

popularmente designada como ‘campo selvagem’ devido às dimensões da destruição então 

causada) começaram a formar-se regiões históricas da actual Ucrânia. 

 

! Entre 1648 e 1654, decorreu, sob o comando de Bogdan Khmelnitskii, a guerra de libertação 

dos territórios, que foi consequência da grande revolta dos camponeses e dos cossacos contra os 

magnatas polacos. 

 

! Em 1653, o Concílio Zemskii sobre a questão ucraniana satisfez o pedido de Bogdan 

Khmelnitskii relativo à aceitação do povo ucraniano pelo Czar russo.  

 

! Em 1654, a Pereyaslavskaya Rada determinou aceitar a cidadania russa. A Ucrânia 

Levoberezhnaya (da margem esquerda do rio Dnepr), isto é, a parte central e oriental da 

Ucrânia, veio, então, a fazer parte do território da Rússia. 

 

! Entre 1654 e 1667, decorreu a guerra entre a Rússia e a Rech’ Pospolitaya pelo território 

ucraniano e da actual Bielorrússia.  

 

! Em 1658, Getman Vygovskii prometeu devolver à Polónia as terras ucranianas que então já 

integravam a Rússia – a Malaya Rus’ (Pequena Rússia). Os cossacos e os moscovitas 

revoltaram-se contra esta decisão e ele viu-se forçado a fugir para a Polónia.  

 

! Em 1678, foi feito um acordo com a Rússia que determinava a entrega de Kiev à coroa russa. 

 

! Entre 1677 e 1681, decorreu uma guerra entre a Rússia, a Turquia e a Crimea pela Ucrânia 

Pravoberezhnaya (da margem direita do rio Dnepr). 

 

! Na segunda metade do século XVIII, as terras ucranianas do sul foram libertadas do poder 

turco. 

 

! Entre 1768 e 1769, teve lugar a revolta dos camponeses da Ucrânia Pravoberezhnaya contra os 

polacos. 
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! No final do século XVIII, a Ucrânia Pravoberezhnaya veio a fazer parte do Império Russo. Em 

1791, Rússia e Turquia assinaram um acordo e Crimea e Kuban’ passaram a integrar o território 

russo. 

 

! Em 1795, as terras do ocidente da Ucrânia que estavam sob o domínio polaco foram divididas 

pela Áustria, Hungria, Prússia, Polónia e Rússia. A Polónia de então deixou de existir como 

uma potência una. O território da Lituânia, da Bielorrússia Ocidental e da Volyn’ Ocidental 

passaram a fazer parte da Rússia. 

 

! Durante a 1ª Guerra Mundial e durante a Guerra Civil, uma parte da Ucrânia foi ocupada pelas 

tropas alemãs e austríacas. 

 

! Entre 1917 e 1920, no território da actual Ucrânia, existiam: a República Popular da Ucrânia, a 

República Popular da Ucrânia Ocidental e o Estado Ucraniano.  

 

! Em 22 de Janeiro de 1919, foi assinado o tratado da reunificação da República Popular da 

Ucrânia com a República Popular da Ucrânia Ocidental, mas não chegou a ser posto em prática. 

Hoje em dia, a data de 22 de Janeiro é celebrada como o Dia da Unificação da Ucrânia. 

 

! Em 1920, como resultado da guerra entre a União Soviética e a Polónia, a Ucrânia Ocidental 

veio a ser integrada na Polónia. 

 

! Em 1922, o território ucraniano, integrado na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), passou a designar-se República Socialista Soviética da Ucrânia. 

 

! Em 1939, como resultado da partilha das esferas de influência entre a URSS e a Alemanha, a 

Ucrânia Ocidental, que pertencia à Polónia, integrou a República Socialista Soviética da 

Ucrânia. 

 

! Entre 1941 e 1944, o território ucraniano foi ocupado pelas tropas alemãs. A Ucrânia 

Levoberezhnaya foi libertada em 1943; o restante território em 1944. 

 

! Em 1945, a Ucrânia Zakarpastkaya foi anexada à República Socialista Soviética da Ucrânia. 
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! Em 1954, a Crimea integrou também a República Socialista Soviética da Ucrânia. 

 

! Em Julho de 1990, a designação oficial do país passou a ser República da Ucrânia. 

 

! Em 1991, a República da Ucrânia tornou-se um país independente. 

 

[NOTA] 

 

1. Cf. Novyi entsiklopedicheskii slovar’, 2002; Rodin & Pimenova, 1998; Mal’gin, 2005; Merkulov, 
2007; Gumilev, 1995. 
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ANEXO 2   

Noções gerais da gramática elementar do Ucraniano
1
 

 

1. Sons da língua 

 

A língua ucraniana apresenta trinta e oito sons distintos, seis dos quais são vocálicos e trinta 

e dois são consonânticos. 

As vogais podem ser classificadas como tónicas ou átonas. Todos os sons vocálicos são 

orais, não existindo vogais nasais. As vogais não sofrem o processo de nasalização nem mesmo 

quando antecedem os sons consonânticos [m] e [n] (representados, respectivamente, pelos grafemas 

<!> e <">), que são claramente articulados. 

As consoantes dividem-se em sonoras e surdas, por um lado, e em duras e brandas, por 

outro. 

 

A pronúncia de vários sons distingue-se no Ucraniano e no Russo, mas essa diferenciação 

não se apresenta aqui devido a dificuldades de transcrição. 

Importa, no entanto, notar que, ao contrário do que acontece na língua russa, na língua 

ucraniana não existe redução de vogais em posição átona. (Por isso, por exemplo, o grafema <#> é 

sempre lido como [a] e o grafema <o> - como [o].) Por outro lado, verificam-se no Ucraniano, tal 

como no Russo, os fenómenos de sonorização de consoantes surdas em posição imediatamente 

anterior a consoantes sonoras e de ensurdecimento dos sons consonânticos sonoros que antecedem 

os surdos no interior das palavras. Mas, enquanto que na língua russa existe o ensurdecimento de 

consoantes sonoras em posição final de palavra, na língua ucraniana o mesmo já não se verifica. 

 

O acento tónico nas palavras, tal como em Russo, é móvel, não existindo posições fixas no 

interior da palavra para a sua colocação. Existem, no entanto, regras de base morfológica para 

alguns casos específicos. 

 

2. Carácter melódico da fala ucraniana 

 

O carácter melódico e a sonoridade da linguagem oral ucraniana dependem, em larga 

medida, das particularidades de pronúncia, que se reflectem inclusivamente na própria escrita. Entre 
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elas, importa destacar duas: a simplificação de grupos consonânticos e a alternância de sons em 

preposições e conjunções. 

 

Simplificação de grupos consonânticos 

 

Tal como em palavras russas, em palavras ucranianas ocorre a simplificação de 

combinações de consoantes quando a sua pronúncia se torna mais complexa. É o caso de sequências 

como <$%&> [stl], <$%"> [stn], <'()> [rdts], <$%*&> [stkl], <+("> [zdn], <&")> [lnts], <$%$> 

[sts], etc. Para facilidade de pronúncia, um dos sons consonânticos, frequentemente aquele que 

ocupa a posição intermédia, passa a ser mudo. Ao contrário da língua russa, na qual todos os 

grafemas se mantêm, na escrita ucraniana a queda oral de um dos sons já se reflecte na escrita. (Ex.: 

$,&")- [solntse] – Russo vs. $,")- [sontse] – Ucraniano; $-'()- [serdtse] - Russo vs. $-')- [sertse] 

– Ucraniano). 

Apontam-se duas razões para este fenómeno de simplificação. 

A primeira é de ordem histórica: o desaparecimento do som e da letra correspondente foi a 

consequência natural da evolução da língua. 

A segunda razão prende-se com os processos de formação de palavras. Neste caso, o 

encontro consonântico complexo surgiu aquando da formação de palavras por derivação por 

sufixação. Em situações destas, um dos sons deixa de ser pronunciado, mas o grafema 

correspondente tanto pode desaparecer, como pode manter-se. Em algumas palavras, toda a 

sequência consonântica chega a manter-se na pronúncia.  

 

Alternância de sons em preposições e conjunções 

 

Para facilidade de pronúncia de sequências sonoras no interior de frases e segmentos 

frásicos é possível, no Ucraniano, tal como no Russo, a alternância de determinadas preposições e 

conjunções. 

Assim, por exemplo, no caso das preposições . [u] / / [v], recorre-se à preposição . para 

evitar encontros consonânticos (ex.: 0 1*,&2 "2*,3, "- 4.&,. [U shkoli nikogo ne bylo.] – ‘Não 

havia ninguém na escola.’) e a preposição / – para não criar encontros vocálicos (ex.: 5 ,+-'2 

4#3#%, '646. [V ozeri bagato ryby.] – ‘No lago há muito peixe.’). 

Um outro exemplo é o do uso alternado das conjunções 2 [i] / 7 [i]. Do mesmo modo, i 

utiliza-se para que não existam sequências sonoras de consoantes (ex.: 0 *2!"#%2 $%,8&6 &61- 
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$%2& 2 $%2&-)9. [U kimnati stoyaly lyshe stil i stilets’.] – ‘No quarto havia apenas uma mesa e uma 

cadeira.’) e 7 é usada para se evitar o encontro de muitas vogais (ex.: :%,(2 7 ;,<6"#&6$8 ',+!,/6 

;', /$-. [Otodi i pochinalisya rozmovy pro vse] – ‘Foi nessa altura que começaram as conversas 

sobre tudo.’). 

 

3. Alfabeto e escrita 

 

Na língua ucraniana utiliza-se uma variedade do alfabeto cirílico – a kulishivka. Este é 

composto por trinta e três letras, vinte e seis das quais representam sons consonânticos, seis sons 

vocálicos e uma é o sinal brando. 

O alfabeto ucraniano difere do russo apenas em algumas letras. Não possui os grafemas 

russos <=>, <>>, <?> e <@>, mas tem as letras <A>, <B>, <i> e <C>. Ao mesmo tempo, utiliza-se 

na escrita ucraniana um sinal auxiliar – o < ’ > – que não integra o alfabeto, mas emprega-se como 

um equivalente ao sinal duro do alfabeto russo.  

Ambos os sistemas de escrita podem ser observados nos quadros que se seguem, em que 

cada letra é acompanhada do seu equivalente latino. O sistema de transliteração do alfabeto russo é 

da autoria de British Standard Institute (Reino Unido) & Institute for Scientific Information (EUA). 

No alfabeto ucraniano, apresenta-se uma adaptação não oficial feita a partir do sistema 

desenvolvido para o Russo. São estes os sistemas que se utilizam na transliteração de palavras 

russas e ucranianas no presente trabalho. 

 

ALFABETO 

RUSSO 

Transliteração ALFABETO 

UCRANIANO 

Transliteração 

! " a ! " a 

# $ b # $ b 

% & v % & v 

' ( g ' ( gh 

) * d + , g 

- . e ) * d 

/ 0  e - . e 

1 2 zh 3 4 ye 

5 6 z 

 

1 2 zh 
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7 8 i 5 6 z 

9 :  i 7 8 y 

; < k = > i 

? @ l A B yi 

C D m 9 : i 

E F n ; < k 

G H o ? @ l 

I J p C D m 

K L r E F n 

M N s G H o 

O P t I J p 

Q R u K L r 

S T f M N s 

U V kh O P t 

W X ts Q R u 

Y Z ch S T f 

[ \ sh U V kh 

] ^ shch W X ts 

_ `  " (sinal duro) Y Z ch 

a b  y [ \ sh 

c d  ’ (sinal brando) ] ^ shch 

e f e c d ’ (sinal brando) 

g h yu g h yu 

i j ya 

 

i j ya 

 

 

4. Ortografia 

 

A ortografia ucraniana baseia-se em dois princípios fundamentais – o fonético e o 

morfológico. Para além disso, existe a escrita diferencial de sentidos, que depende da significação 

lexical da palavra ou do grupo de palavras. Isto significa que na ortografia ucraniana existe também 
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o princípio histórico (ou tradicional). Na língua russa, os casos ortográficos explicáveis 

historicamente são mais raros, já que a ortografia é essencialmente dependente da morfologia. 

 

5. Morfologia 

 

A morfologia na língua ucraniana compreende, tal como na língua russa, classes 

independentes, classes auxiliares e interjeições (nas quais se incluem as palavras onomatopaicas). 

As classes de palavras independentes têm significação lexical e gramatical e, em termos 

sintácticos, constituem-se em elementos principais e secundários de orações e frases. Aqui se 

integram as classes dos substantivos, adjectivos, numerais, pronomes, verbos e advérbios. 

As classes de palavras auxiliares, que são as classes de conjunções, preposições e partículas, 

têm significação gramatical. As conjunções não assumem funções sintácticas, uma vez que apenas 

estabelecem ligação entre os elementos da frase. As preposições e as partículas só por si não são 

elementos sintácticos, mas, em conjunto com as classes independentes, podem integrá-los. 

As interjeições são essencialmente características da linguagem oral. Não têm função 

nominativa, nem se constituem em elementos sintácticos. 

 

5.1. Substantivo 

 

Os substantivos têm significado objectual e designam seres (ex.: D6E#7&, [Mykhailo]; 

2F#* [izhak] – ‘ouriço’), objectos (ex.: $%2& [stil] – ‘mesa’), lugares (ex.: G6C/ [Kyyiv] – ‘Kiev’), 

acções objectificadas (ex.: <6%#""8 [chitannya] – ‘leitura’), características objectificadas (ex.: 

E,',4'2$%9 [khorobrist’] – ‘coragem’), estados do ser humano (ex.: &H4,/ [lyubov] – ‘amor’), 

fenómenos da natureza (ex.: (,I [doshch] – ‘chuva’), etc. Variam em número e género, declinam-  

-se e pertencem a diferentes categorias semânticas. Respondem às perguntas ‘quem?’, ‘o quê?’. 

 

Categorias semânticas 

 

Em Ucraniano, tal como em Russo, os substantivos podem ser, por um lado, comuns (ex.: 

!2$%, [misto] – ‘lugar’) ou próprios (ex.: 0*'#C"# [Ucrayina] – ‘Ucrânia’). 

Por outro lado, dividem-se em animados (ex.: !#%6 [maty] – ‘mãe’) e inanimados (ex.: 

$%2"# [stina] – ‘parede’). 
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Simultaneamente, existem substantivos concretos (ex.: *"6F*# [knyzhka] – ‘livro’) e 

abstractos (ex.: $.%2"*6 [sutinky] – ‘escuridão’). 

Ao mesmo tempo, distinguem-se os substantivos colectivos (ex.: ;%#$%/, [ptastvo] – 

‘muitos pássaros’). 

Ao contrário do que acontece na língua russa, na língua ucraniana existe uma categoria 

semântica isolada de substantivos que designam substâncias (ex.: /.32&&8 [vugillya] – ‘carvão’). 

 

Número 

 

Os substantivos ucranianos, tal como os russos, podem ser divididos em dois grupos. A 

grande maioria pertence ao grupo daqueles que apresentam formas do singular e do plural (ex.: 

(-"9 - ("2 [den’ - dni] – ‘dia – dias’; 3'.;# – 3'.;6 [grupa - grupy] – ‘grupo – grupos’). 

Paralelamente, existem substantivos de um só número, isto é, aqueles que só se empregam no 

singular (ex.: !#$&, [maslo] – ‘óleo’; E,',4'2$%9 [khorobrist’] – ‘coragem’; G6C/ [Kyyiv] – Kiev) 

e aqueles que se utilizam somente no plural (ex.: *#"6*.&6 [kanykuly] – ‘férias’; ",F"2)2 

[nozhnitsi] – ‘tesoura’). 

 

Género 

 

Há três géneros em Ucraniano, tal como em Russo – o masculino (ex: (2! [dim] – ‘casa’), o 

feminino (ex.: *"23# [kniga] – ‘livro’) e o neutro (ex.: /2*", [vikno] – ‘janela’).  

Alguns substantivos apresentam diferentes formas para os diferentes géneros; outros são 

uniformes ou de género comum (ex.: ;&#*$# [plaksa] – ‘chorão / chorona’; $6',%# [syrota] – 

‘órfão / órfã’). 

Os substantivos que se utilizam apenas no plural não têm género. 

 

Existem alguns modos de expressão da pertença dos substantivos a um género, 

nomeadamente: 

 

– o conjunto das terminações específicas dos substantivos nos diferentes casos (porque é 

característico de cada género um determinado tipo de declinação); 

– as particularidades de formação das palavras; 

– a significação lexical; 
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– a concordância sintáctica no interior de expressões. 

 

Em Ucraniano, tal como em Russo, existem substantivos invariáveis, isto é, substantivos 

que não se declinam, nem apresentam diferentes formas no singular e no plural (ex.: !-%', [metro] 

– ‘metro’; E,446 [khobby] – ‘passatempo’). São, na sua maioria, empréstimos que não se 

conseguiram adaptar à língua (note-se, no entanto, que há excepções e algumas dessas palavras, em 

Ucraniano, têm vindo a adquirir características de palavras ucranianas e já começam a ser 

declináveis e variáveis em número). A determinação do género deste tipo de substantivos não é 

simples, uma vez que as terminações e as particularidades que apontam para a pertença a um género 

são neles inexistentes. Para identificar o seu género é preciso atentar nos seguintes aspectos: 

 

– as designações de seres são relacionáveis com dois géneros – o masculino e o feminino (ex.: 

!,$9- [mos’e], (F-"%&9!-" [dzhentl’men] – ‘senhor’; !#(#! [madam], !#(-!.#+-&9 

[mademuazel’] – ‘senhora’; ;',%-F- [protezhe] – ‘o protegido / a protegida’); 

– as designações de animais são de género masculino (ex.: 16!;#"+- [shympanze] – 

‘chimpanzé’; ;,"2 [poni] – ‘pónei’); 

– as designações de objectos integram o grupo dos substantivos de género neutro (ex.: $#4, [sabo] 

– ‘socas’); 

– as designações de pratos e de plantas são de género neutro (ex.: ;H'- [pyure] – ‘puré’; #&,- 

[aloe] – ‘aloé’); 

– o género das designações geográficas determina-se pelo género do conceito geral (ex.: ;.$%-&8 

G#&#E#'2 [pustelya Kalahkari] – ‘deserto Kalahari’ – género feminino, de acordo com o género 

da palavra ;.$%-&8) . 

 

Declinações 

 

Os substantivos em Ucraniano, tal como em Russo, variam em caso. De acordo com as 

terminações que apresentam, pertencem a uma das quatro declinações (note-se que no Russo 

existem apenas três). 

Incluem-se na primeira declinação os substantivos masculinos, femininos e de género 

comum terminados em -# / -8 (ex.: +-!&8 [zemlya] – ‘terra’; *"63# [knyga] – ‘livro’; &2/1# [livsha] 

– ‘esquerdino/esquerdina’). 
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Fazem parte da segunda declinação os substantivos masculinos com terminação nula (ex.: 

(.4 [dub] – ‘carvalho’), os substantivos masculinos e neutros terminados em –o / -e (ex.: J"2;', 

[Dnipro]; /2*", [vikno] – ‘janela’) e, com algumas excepções, os substantivos neutros terminados 

em –8 (ex.: /-$2&&8 [vesillya] – ‘casamento’). 

Integram a terceira declinação os substantivos femininos com terminação nula (ex.: "2< 

[nich] – ‘noite’) e o substantivo !#%6 [maty] (‘mãe’). 

À quarta declinação pertencem os substantivos neutros terminados em -# / -8 que se 

constituem excepções à segunda declinação. São aqueles em que nas formas de alguns casos 

surgem os sufixos --"-, -#%- (ex.: 2!’8 [imya] – ‘nome’; *.'<# [kurcha] – ‘pintainho’). 

 

Os casos em Ucraniano são sete, enquanto que no Russo existem apenas seis. São eles: o 

nominativo, o genitivo, o dativo, o acusativo, o instrumental, o locativo e o vocativo. (Na língua 

russa, o caso vocativo não existe e ao caso locativo equivale o prepositivo.) 

 

Formação dos substantivos 

 

Tal como em Russo, muitos dos substantivos ucranianos são palavras primárias. Outros 

formam-se por derivação (sufixação, prefixação e circunfixação) e por composição (aglutinação e 

justaposição). Outros ainda são resultado da passagem de uma classe morfológica a outra (existem, 

por exemplo, substantivos que originalmente eram adjectivos, como é o caso de palavras como 

4-+',42%"67 [bezrobitnyi] – ‘desempregado’). 

 

5.2. Adjectivo 

 

Os adjectivos indicam qualidades de seres, objectos, etc., designados pelos substantivos. 

Variam em género e número, e declinam-se, concordando com os substantivos que caracterizam. 

Incluem-se em diferentes categorias semânticas. Respondem às perguntas ‘qual?’, ‘que?’, ‘de 

quem?’. 

 

Categorias semânticas 

 

De acordo com os seus significados, os adjectivos dividem-se em três categorias, podendo 

ser qualitativos, possessivos e relativos. 
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Os adjectivos relativos designam qualidades absolutas e imutáveis, que são características 

dos objectos em consequência da sua relação com ou da pertença a um material, espaço, tempo, 

medida ou acção (ex.: +#&2+"67 [zaliznyi] – ‘de ferro’; ;,&9,/67 [pol’ovyi] – ‘campestre’; 

'#"*,/67 [rankovyi] – ‘matinal’; *2&,3'#!,/67 [kilogramovyi] – ‘de um quilo’; ;,%'27"67 

[potriinyi] – ‘triplo’; &2%#&9"67 [lital’nyi] – ‘voador’). 

Os adjectivos possessivos também designam qualidades absolutas e imutáveis, mas apenas 

aquelas que são típicas dos objectos em consequência da sua relação com ou da pertença a seres 

(ex.: /-(!-F67 [vedmezhyi] – ‘do urso’; &6$8<67 [lysyachyi] – ‘da raposa’; 4'#%2/ [brativ] – ‘do 

irmão’). 

Os adjectivos qualitativos designam características próprias, naturais, directas, que se podem 

revelar nos objectos em medida diferente (ex.: /-$-&67 [veselyi] – ‘alegre’; +-&-"67 [zelenyi] – 

‘verde’). 

 

Grau dos adjectivos 

 

Os adjectivos ucranianos apresentam dois graus – o comparativo e o superlativo. Ambos 

podem ser de inferioridade e de superioridade, e apresentam formas simples e compostas. 

As formas simples do grau comparativo são derivadas dos adjectivos com a ajuda do sufixo 

–i1-; as suas formas compostas recorrem às palavras 42&91 ([bil’sh] – ‘mais’) e !-"1 ([mensh] – 

‘menos’). Ex.: $/2%&67 [svitlyi] – ‘claro’ !  $/2%&2167 [svitlishyi]; 42&91 $/2%&67 [bil’sh svitlyi], 

!-"1 $/2%&67 [mensh svitlyi]. Ao contrário do Russo, onde as formas do comparativo são 

invariáveis, no Ucraniano, os adjectivos neste grau variam em número, género e caso. 

No grau superlativo, as formas simples são derivadas por intermédio do prefixo "#7- que é 

acrescentado às formas do comparativo simples. Nas formas compostas, surgem as palavras 

"#742&91 ([naibil’sh] – ‘o/a mais’) e "#7!-"1 ([naimensh] – ‘o/a menos’). Ex.: $/2%&67 [svitlyi] 

! "#742&91 $/2%&67 [naibil’sh svitlyi], "#7!-"1 $/2%&67 [naimensh svitlyi]. 

 

Não possuem graus comparativo e superlativo aqueles adjectivos: 

 

– cujo significado não é compatível com a característica numérica da qualidade (ex.: !-'%/67 

[mertvyi] – ‘morto’; 3,&67 [golyi] – ‘nu’); 

– que traduzem intensidade da revelação da qualidade através de sufixos e prefixos (ex.: 

16',<-""67 [shyrochennyi] – ‘extremamente largo’); 
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– que se transformaram em qualitativos pela mudança da categoria semântica, isto é, que já foram 

relativos ou possessivos (ex.: /61"-/67 [vyshnevyi] – ‘de cereja’). 

 

Forma completa e breve dos adjectivos qualitativos 

 

Tal como no Russo, na língua ucraniana, a maior parte dos adjectivos qualitativos apresenta 

uma forma completa e apenas alguns podem ter uma forma breve (ex.: forma completa – +-&-"67 

[zelenyi] / forma breve – +-&-" [zelen] – ‘verde’). 

Os adjectivos de forma completa podem, por sua vez, apresentar as formas resumida e não 

resumida. A primeira é a variedade mais utilizada dos adjectivos ucranianos no dia-a-dia (ex.: 

*'#$6/# [krasyva] – ‘bonita’); a segunda é mais típica do folclore e da linguagem poética (ex.: 

*'#$6/#8 [krasyvaya] – ‘bonita’). 

A forma breve é exclusiva dos adjectivos masculinos nos casos nominativo e acusativo do 

singular. O número de adjectivos que pode ter esta forma é limitado. 

 

Formação dos adjectivos 

 

Grande parte da classe dos adjectivos ucranianos é constituída por palavras derivadas, que se 

formam a partir de outros adjectivos, de substantivos, de numerais e de verbos. Os principais modos 

de formação são a prefixação, a sufixação, a circunfixação e a aglutinação. 

 

5.3. Numeral 

 

Os numerais designam a quantidade de objectos e seres ou a sua ordem na contagem. 

Pertencem a duas categorias semânticas. Salvo raras excepções, declinam-se; alguns variam em 

género e número. Respondem às perguntas ‘quanto?’, ‘por que ordem?’. 

 

Categorias semânticas 

 

De acordo com os seus significados, os numerais dividem-se em duas grandes categorias: os 

cardinais e os ordinais. 
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Os numerais cardinais, que designam a quantidade, subdividem-se, por sua vez, em 

cardinais definidos e cardinais indefinidos. Dentro dos primeiros, distinguem-se: 

 

– os inteiros, que demarcam quantidade em unidades inteiras (ex.: ;’8%9 [pyat’] – ‘cinco’); 

– os fraccionários, que indicam a quantidade de partes de uma unidade inteira (ex.: (/2 %'-%2E 

[dvi tretikh] – ‘dois terços’); 

– os colectivos, que assinalam a quantidade numa inter-relação (ex.: %',- [troe] – ‘três’, 

equivalente a ‘trio’). 

 

Os cardinais indefinidos designam um número indefinido de objectos (ex.: <6!#&, [chymalo] 

– ‘pouco’). 

Os numerais ordinais indicam a ordem na contagem (ex.: ;’8%67 [pyatyi] – ‘quinto’). 

 

Tanto os numerais cardinais, como os numerais ordinais, de acordo com a sua composição, 

podem ser: 

 

– simples (ex.: /2$2! [visim] – ‘oito’); 

– complexos (ex.: ;’8%9(-$8% [pyat’desyat] – ‘cinquenta’); 

– compostos (ex.: 12$%$,% %'6()8%9 [shistsot trydtsyat’] – ‘seiscentos e trinta’). 

 

5.4. Pronome 

 

Os pronomes indicam genericamente objectos, qualidades, quantidades, não os designando. 

Acompanham os substantivos, flectindo em número e género, e declinando-se em acordo com eles. 

Pertencem a diferentes categorias semânticas. 

 

Categorias semânticas 

 

De acordo com os seus significados, os pronomes ucranianos integram nove categorias, 

podendo ser: 

 

– pessoais (ex.: 8 [ya] – ‘eu’; %6 [ty] – ‘tu’; /2" [vin] – ‘ele’); 

– possessivos (ex.: !27 [mii] – ‘meu’; %/27 [tvii] – ‘teu’; $/27 [svii] – ‘seu’); 
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– reflexo ($-4- [sebe] – ‘se’); 

– determinativos (ex.: /-$9 [ves’] – ‘todo’; 2"167 [inshyi] – ‘outro’; *,F"67 [kozhnyi] – ‘cada’); 

– demonstrativos (ex.: )-7 [tsei] – ‘este’; %,7 [toi] – ‘aquele’); 

– interrogativos (ex.: E%,? [khto?] – ‘quem?’; I,? [shcho?] – ‘o quê?’; $*2&9*2? [skil’ki?] – 

‘quanto?’); 

– relativos (os mesmos que os interrogativos); 

– indefinidos (ex.: E%,$9 [khtos’], E%,-"-4.(9 [khto-nebud’] – ‘alguém’; 8*6$9 [yakis’], (-8*67 

[deyakyi] – ‘qualquer’); 

– negativos (ex.: "2E%, [nikhto] – ‘ninguém’; "2I, [nishcho] – ‘nada’). 

 

5.5. Verbo 

 

Os verbos designam acções e respondem à pergunta ‘o que fazer?’. Variam em modo, 

tempo, pessoa, número e género, e podem ser transitivos ou intransitivos. Pertencem a um aspecto e 

apresentam formas activas e passivas. 

Tal como os verbos russos, os verbos ucranianos têm formas conjugáveis e formas não 

conjugáveis, sendo estas últimas o infinitivo, o particípio e o gerúndio. As formas não conjugáveis 

não variam em modo, tempo e pessoa. 

 

Forma indefinida do verbo – o infinitivo 

 

A forma original dos verbos é a sua forma indefinida, ou seja, o infinitivo. Designando a 

acção ou o estado como processo, o infinitivo não indica nem o modo, nem o tempo, nem a pessoa, 

nem o género, nem o número. 

 

Aspecto verbal 

 

O aspecto é a principal significação gramatical dos verbos ucranianos e é característico de 

todas as suas formas. 

Os verbos podem ser de aspecto perfeito ou imperfeito. 

Os verbos de aspecto perfeito demarcam as acções temporalmente num determinado 

momento e apontam para a sua conclusão. 
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O aspecto imperfeito dos verbos diz respeito às acções no seu decurso, sem demarcação dos 

seus limites temporais, ou às acções não concluídas. 

 

Quanto à expressão do aspecto, os verbos ucranianos podem ser subdivididos em três 

grandes grupos: 

 

– aqueles que apresentam duas formas – uma de aspecto perfeito e outra de aspecto imperfeito 

(ex.: perfeito – c',46%6 [srobyty] / imperfeito – ',46%6 [robyty] – ‘fazer’); 

– aqueles que são de um aspecto só (ex.: perfeito – "#%-';2%6)8 [naterpitytsya] – ‘aguentar, 

sofrer’; imperfeito -  <-*#%6 [chekaty] – ‘esperar’); 

– aqueles que com a mesma forma podem expressar tanto o aspecto perfeito, como o imperfeito 

(ex.: '#"6%6 [ranyty] – ‘ferir’). 

 

Em Ucraniano, os verbos de aspecto perfeito não têm formas de presente nem de particípio 

presente, mas apresentam formas de pretérito, de futuro simples, de particípio passado e de 

gerúndio. 

Os verbos de aspecto imperfeito possuem formas de presente, de pretérito e de futuro 

composto e complexo (em Russo, apenas de futuro composto), de particípio presente, de particípio 

passado e de gerúndio. 

 

Pessoa e número 

 

Os verbos ucranianos variam em pessoa e número, apresentando formas de primeira, 

segunda e terceira pessoa do singular e do plural. 

 

Transitividade / intransitividade 

 

Tal como na língua russa, na língua ucraniana, os verbos dividem-se em transitivos e 

intransitivos. O conceito de transitividade / intransitividade define-se relativamente ao objecto. 

 

São transitivos: 

 



 
 
 
 

 
 14 

– os verbos que regem os substantivos no caso acusativo sem preposição, com significado de 

objecto directo (ex.: <6%#%6 *"63. [chytaty knygu] – ‘ler o livro’); 

– os verbos que regem os substantivos no caso genitivo sem preposição em frases com forma 

negativa (ex.: "- 4#<6/ !,'8 [ne bachyv morya] – ‘não ouviu o mar’); 

– os verbos abstractos que regem os substantivos no caso genitivo (ex.: +6<6%6 I#$%8 [zychyty 

shchastya] – ‘desejar felicidade’). 

 

Estes verbos não possuem forma reflexa. 

 

São intransitivos: 

 

– os verbos que se utilizam autonomamente, sem formas substantivais dependentes (ex.: F6%6 

[zhyty] – ‘viver’); 

– os verbos que regem as formas de substantivos em qualquer caso, com ou sem preposição, com 

excepção do caso acusativo com significado de objecto directo (ex.: ',+!6".%6$8 + !#%6'H 

[rozmynutysya z matyryu] – ‘desencontrar-se da mãe’). 

 

Estes verbos apresentam forma reflexa. 

 

Voz activa/voz passiva 

 

A voz dos verbos expressa a relação que se estabelece entre a acção, o seu agente e o 

objecto sobre o qual ela recai. 

Os verbos podem ter a voz activa (ex.: (6'-*%,' ;2(;6).B &6$% [dyrektor pidpytsuye lyst] 

– ‘o director assina a folha’) e a voz passiva (ex.: &6$% ;2(;6).B%9$8 (6'-*%,',! [lyst 

pidpytsuyet’sya dyrektorom] – ‘a folha é assinada pelo director’). 

Apenas os verbos transitivos podem ter formas activas e passivas. As formas da voz passiva 

derivam das formas de voz activa com o auxílio do sufixo –$8 [-sya]. 

Note-se que os verbos transitivos perdem a transitividade quando assumem forma passiva, 

porque passam a forma reflexa. 
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Modos e tempos verbais 

 

Tal com os verbos russos, os verbos ucranianos têm modos e tempos. Os modos determinam 

a relação entre as acções designadas pelos verbos e a realidade extralinguística. Os tempos 

assinalam a relação estabelecida entre a acção e o momento da produção discursiva. 

 

Com a ajuda dos modos transmite-se a atitude do falante/escrevente perante as acções 

designadas, tanto reais, como irreais (possíveis, desejadas ou necessárias). 

 

Os verbos do modo indicativo designam acções reais que tiveram lugar no passado, têm-no 

no presente ou tê-lo-ão no futuro. Neste modo, os verbos variam nos seguintes tempos:  

 

– presente (ex.: <6%#H [chytayu] – ‘leio’); 

– pretérito ou pretérito mais-que-perfeito (ex.: <6%#/ [chytav] – ‘li’; 4./ <6%#/ [buv chytav] – 

‘tinha lido’); 

– futuro (ex.: <6%#%6!. [chytatymu] – ‘lerei’). 

 

O presente forma-se por meio de acrescentamento de terminações pessoais aos radicais. 

As formas do futuro, em Ucraniano, apresentam-se de três modos distintos: 

 

– forma simples (radical do verbo no presente ou no futuro acrescido de terminações pessoais); 

– forma complexa (infinitivo com o acréscimo das terminações pessoais); 

– forma composta (verbo auxiliar 4.%6 [buty], que varia em número e pessoa, acompanhado de 

infinitivo). 

 

O pretérito forma-se acrescentando-se determinados sufixos ao radical do infinitivo. 

O pretérito mais-que-perfeito deriva a partir das formas de pretérito, antecedidas do verbo 

auxiliar 4.%6, que concorda com elas em número e género. Este tempo não existe em Russo. Em 

Ucraniano, utiliza-se na linguagem oral e literária, mas deve ser evitado na linguagem científica e 

de negócio. 

 

Os verbos do modo conjuntivo designam acções que poderiam ter sido realizadas em 

determinadas condições, ou seja, acções não reais, potenciais, possíveis. Este modo forma-se 
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acrescentando ao pretérito as partículas 46 / 4 – [by] / [b] (ex.: ;',<6%#/ 46 [prochytav by] - 

‘leria’). 

 

Os verbos do modo imperativo designam acções que devem ser realizadas pelo 

interlocutor/ouvinte/leitor (segunda pessoa) ou por aquele que não participa na interacção (terceira 

pessoa). Neste modo, os verbos indicam acções desejadas, mas ainda não realizadas. Ex.: ;',<6%#7 

[prochytai] – ‘lê’; ;',<6%#7!, [prochytaimo] – ‘leiamos’. 

Em Ucraniano, as formas do imperativo podem ser simples ou compostas. 

As simples formam-se a partir dos verbos: 

 

– na segunda pessoa do singular, acrescidos da terminação –6 [-y]; 

– na primeira pessoa do plural, acrescidos das terminações –!, [-mo], -2!, [-imo], -2! [-im]; 

– na segunda pessoa do plural, acrescidos das terminações –%- [-te], -2%9 [-it’],   -2%- [-ite]. 

 

As compostas formam-se: 

 

– nos verbos na primeira e segunda pessoa do singular, pela junção da partícula ".!, [numo] ao 

infinitivo; 

– nos verbos na primeira e segunda pessoa do plural, pela junção das partículas ".!, / ".!%- -  

[numo] / [numte] ao infinitivo; 

– nos verbos na terceira pessoa do singular, pela junção das partículas E#7 / "-E#7 – [khai] / 

[nekhai] à forma da terceira pessoa (ou, por vezes, da primeira) do presente ou do futuro do 

singular; 

– nos verbos na terceira pessoa do plural, pela junção das partículas E#7 / "-E#7 – [khai] / [nekhai] 

à forma da terceira pessoa (ou, por vezes, da primeira) do presente ou do futuro do plural. 

 

Os verbos dos modos conjuntivo e imperativo não variam em tempo. 

 

Conjugação verbal 

 

A conjugação verbal é a alteração das suas formas em pessoa e em número. De acordo com 

as terminações apresentadas, os verbos ucranianos incluem-se em duas conjugações. 
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Particípio  

 

O particípio é uma forma verbal declinável, que designa a acção ou o estado do objecto 

enquanto característica dinâmica. Designando a acção como característica do objecto, o particípio 

junta em si traços do verbo e do adjectivo. 

À semelhança do verbo, o particípio apresenta categorias como aspecto (perfeito e 

imperfeito – ex.: "#;6$#"67 [napysanyi] e ;6$#"67 [pysanyi]  – ‘escrito’), tempo (presente – ex.: 

&-F#<67 [lezhachyi] – ‘deitado’; pretérito – ex.: +2$,E&67 [zisokhlyi] – ‘seco’) e voz (activa e 

passiva – ex.: $%'63.I67 [strygushchyi] – ‘que corta’; $%'6F-"67 [stryzhenyi] – ‘cortado’). Tal 

como o verbo, o particípio pode reger substantivos (ex.: "#;6$#"67 <,'"6&,! [napysanyi 

chornylom] – ‘escrito a tinta’) e ser determinado por advérbios (ex.: /2(;'#)9,/#"67 ;,/"2$%H 

[vidprats’ovanyi povnistyu] – ‘inteiramente trabalhado’). 

À imagem do adjectivo, o particípio apresenta géneros (ex.: masculino - +!,'-"67 

[zmorenyi] – ‘cansado’, feminino - +!,'-"# [zmorena] – ‘cansada’, neutro – +!,'-"- [zmorene]), 

varia em número e declina-se. Para além disso, em grupos de palavras e frases, o particípio 

concorda com o substantivo em género, número e caso. 

 

Gerúndio 

 

O gerúndio é uma forma invariável do verbo que, apontando para uma acção complementar, 

explicita a acção principal. Designando uma acção como característica de uma outra acção, o 

gerúndio concilia em si as características gramaticais do verbo e do advérbio. 

O gerúndio tem em comum com o verbo o aspecto (perfeito – ex.: ;',<6%#/16 

[prochytavshy] – ‘tendo lido’; imperfeito – <6%#H<6 [chytayuchy] – ‘lendo’), o tempo (presente e 

pretérito), a possibilidade de reger substantivos (ex.: ',+3,'"./16 *"63. [rozgornuvshy knygu] – 

‘tendo aberto o livro’) e a possibilidade de ser explicitado por advérbios (ex.: $;2/#H<6 %6E, 

[spivayuchy tykho] – ‘cantando baixo’). 

À semelhança do advérbio, o gerúndio é invariável e assume a função sintáctica de 

complemento circunstancial de meio de acção. 
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5.6. Advérbio 

 

A classe dos advérbios é invariável e designa características da acção, do objecto ou de outra 

característica. Os advérbios incluem-se em diferentes categorias semânticas e alguns possuem 

formas de graus comparativo e superlativo. 

 

Categorias semânticas 

 

De acordo com os seus significados, distinguem-se advérbios determinativos, 

circunstanciais e modais. 

 

Os advérbios determinativos subdividem-se em: 

 

– qualitativo-determinativos (ex.: (,4'- [dobre] – ‘bem’); 

– de modo de acção (ex.: '#+,! [razom] – ‘ao mesmo tempo’); 

– quantitativo-determinativos de medida e de grau (ex.: !#&, [malo] – ‘pouco’). 

 

Os advérbios circunstanciais podem ser: 

 

– de tempo (ex.: +#/%'# [zavtra] – ‘amanhã’); 

– de lugar (ex.: (#&-*, [daleko] – ‘longe’); 

– de causa (ex.: +3#'8<. [zgaryachu] – ‘de cabeça quente’); 

– de concessão (ex.: "#;-'-*2' [naperekir] – ‘contrariamente’); 

– de finalidade (ex.: "#;,*#+ [napokaz] – ‘para exibição’). 

 

Os advérbios modais não se subdividem em grupos menores (ex.: ;,-!,B!. [po-moyemu] – 

‘no meu entender’; !,F&6/, [mozhlyvo] – ‘talvez’). 

 

Graus dos advérbios 

 

Os advérbios qualitativo-determinativos, formados a partir de adjectivos qualitativos, 

também apresentam graus comparativo e superlativo, que se formam com recurso aos mesmos 

meios usados nesses adjectivos. 
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5.7. Preposição 

 

As preposições constituem uma classe morfológica auxiliar que, juntamente com as 

terminações dos substantivos, dos pronomes e dos numerais, expressa a sua dependência de outras 

palavras na frase. As preposições são invariáveis, incluem-se em diferentes categorias semânticas e 

podem ser derivadas e primitivas. 

 

Categorias semânticas 

 

De acordo com os seus significados, as preposições podem ser: 

 

– espaciais (ex.: 42&8 [bilya] – ‘ao lado de’; .$-'-(6"2 [useredyni] – ‘dentro’); 

– temporais (ex.: .;',(,/F [uprodovzh] – ‘durante’; ;2$&8 [pislya] – ‘depois’); 

– causais (ex.: <-'-+ [cherez] – ‘por causa de’; /"#$&2(,* [vnaslidok] – ‘em consequência’); 

– finais (ex.: (&8 [dlya] – ‘para’; + !-%,H [z metoyu] – ‘com o objectivo de’); 

– concessivas (ex.: "-+/#F#H<6 "# [nezvazhayuchy na] – ‘apesar de’; "-+#&-F", /2( 

[nezalezhno vid] – ‘independentemente de’); 

– condicionais (ex.: +# .!,/2 [za umovi] – ‘com a condição de’; . /6;#(*. [u vypadku] – ‘em 

caso de’); 

– objectuais (ex.: ;', [pro] – ‘sobre’); 

– de conformidade/ não conformidade (ex.: /2(;,/2(", (, [vidpovidno do] – ‘de acordo com’; . 

$/2%&2 [u svitli] – ‘à luz de’). 

 

Origem das preposições 

 

De acordo com a sua origem, as preposições podem ser primitivas e derivadas. 

As preposições primitivas são aquelas que se constituem em formações independentes e não 

têm correspondentes entre as palavras de significação lexical plena (ex.: 4-+ [bez] – ‘sem’; / [v] – 

‘em’; (&8 [dlya] – ‘para’). 

As preposições derivadas são as que se formaram com base em outras classes de palavras e 

têm, por isso mesmo, correspondentes entre as palavras de significação lexical plena (ex.: 4&6+9*, 

[blyz’ko] – ‘perto’ – formada a partir de um advérbio). 
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5.8. Conjunção 

 

A classe das conjunções é uma classe auxiliar que serve para estabelecer ligações entre os 

elementos da frase e da oração. 

As conjunções subdividem-se em dois grandes grupos: as coordenativas e as subordinativas. 

 

As conjunções coordenativas podem ligar palavras, elementos da oração e orações 

coordenadas no interior da frase. De acordo com os seus significados, entre elas distinguem-se as 

seguintes: 

 

– copulativas (ex.: i [i] – ‘e’; i … i [i … i] – ‘e … e’; "2..."2 [ni … ni] – ‘nem … nem’); 

– gradacionais (ex.: # I- 7 [a shce i] – ‘e também’; # "#/2%9 [a navit’] – ‘e até’); 

– disjuntivas (ex.: #4, … #4, [abo … abo] – ‘ou … ou’; %, … %, [to … to] – ‘ora … ora’); 

– contrastivo-adversativas (ex.: # [a], ", [no] – ‘mas’); 

– explicativas (ex.: %,4%, [tobto] – ‘isto é’; # $#!- [a same] – ‘nomeadamente’). 

 

As conjunções subordinadas servem de meio de ligação exclusivamente entre a oração 

subordinante e a(s) subordinada(s). 

De acordo com os seus significados, distinguem-se entre elas as seguintes: 

 

– expositivas (ex.: I, [shco] – ‘que’; I,4 [shchob] – ‘para que’); 

– condicionais (ex.: 8*46 [yakby], 8*Io [yakshcho] – ‘se’); 

– causais (ex.: 4, [bo] – ‘porque’; +#/(8*6 %,!. I, [zavdyaky tomu shcho] – ‘graças a’); 

– consecutivas (ex.: %#* I, [tak shcho] – ‘de maneira que’); 

– concessivas (ex.: E,< [khoch] – ‘embora’; (#'!# I, [darma shcho] – ‘apesar de’); 

– finais (ex.: (&8 %,3, I,4 [dlya togo shchob] – ‘para que’); 

– temporais (ex.: *,&6 [koly] – ‘quando’; ;,*6 [poky] – ‘enquanto’). 
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5.9. Partícula 

 

As partículas pertencem a uma classe morfológica auxiliar, que acrescenta à palavra ou à 

frase uma tonalidade de sentido complementar. As partículas servem também para produção de 

formas de palavras ou de novas palavras. 

De acordo com o seu papel na frase, as partículas distribuem-se por três grandes grupos: as 

que auxiliam a produção de novas formas de palavras, as que ajudam a produção de novas palavras 

e as modais. 

As partículas que ajudam na produção de novas formas ou palavras são utilizadas para a 

produção de formas verbais: 

 

– de modo condicional – partículas 46 / 4 – [by] / [b] (ex.: /2(;,/2&# 4 [vidpovila b] – 

‘responderia’); 

– de modo imperativo – partículas E#7 e "-E#7 – [khai] e [nekhai] (ex.: "-E#7 I#$%6%9 [nekhai 

shchastyt’] ‘que a sorte acompanhe’). 

 

As partículas que entram na formação de novas palavras, transformam-se no seu interior em 

prefixos ou sufixos (ex.: "2 [ni] ! "2E%, [nikhto] – ‘ninguém’;  (- [de] ! (-$9 [des’] – ‘algures’). 

 

As partículas modais utilizam-se para transmissão de sentidos complementares de palavras 

ou frases. De acordo com o seu significado, elas dividem-se em: 

 

– afirmativas (ex.: #/F-F [avzhezh] – ‘obrigatoriamente’); 

– interrogativas (ex.: "-/F- [nevzhe] – ‘mesmo’); 

– demonstrativas (ex.: )- [tse] – ‘isto’); 

– exclamativas (ex.: I, [shcho] – ‘que’); 

– limitativo-destacativas (ex.: %2&9*6 [tilky] – ‘apenas’); 

– propriamente modais (ex.: !,/ [mov] – ‘parece’); 

– apelativas (ex.: 4,(#7 [bodai] – ‘que seja’); 

– negativas (ex.: "- [ne] – ‘não’). 
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5.10. Interjeição 

  

As interjeições na língua ucraniana, tal como na russa, pertencem a uma classe de palavras 

invariável. São palavras que não possuem indicadores gramaticais e, não tendo função nominativa, 

servem para expressar emoções e sentimentos, ou para manifestar vontade. 

De acordo com os seus significados, distinguem-se os seguintes grupos de interjeições: 

 

– emocionais (ex.: #!  [a!]; -! [e!];  4#! [ba!]; %H! [tyu!]; 

– manifestativas de vontade: 

– imperativas (ex.: 3,(2! [godi!]; )6%9! [tsyt’!] – ‘silêncio!’); 

– apelativas (ex.: ".! [nu!]; ".!,! [numo!]); 

– de etiqueta da fala (ex.: I#$%6! [shchasty!] – ‘felicidades!’; $;#$646! [spasyby] – 

‘obrigado(a)!’). 

 

Para além disso, fazem parte das interjeições: 

 

– palavras onomatopaicas, que servem para imitar sons (ex.: (+2"9! [dzin’!]; E#-E#! [kha-kha!]); 

– interjeições verbais, isto é, verbos abreviados que reflectem sons e apontam para a velocidade 

ou a repetitividade da acção (ex.: 4.E! [bukh!] do verbo 4.E".%6 [bukhnuty]; 3.;! [gup!] do 

verbo 3.;".%6 [gupnuty]). 

 

7. Sintaxe e pontuação 

 

A sintaxe, enquanto parte da gramática que aborda a estrutura da linguagem corrente, inclui 

o estudo de grupos de palavras e o estudo de frases (unidades principais da linguagem). 

 

Grupos de palavras 

 

De acordo com a palavra principal no conjunto, os grupos de palavras dividem-se em 

verbais, nominais e adverbiais. 

A relação sintáctica que se estabelece entre os seus elementos pode ser de: 

 

– concordância (em género, número e caso); 
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– regência (exigência de um determinado caso); 

– justaposição (a dependência nestes casos expressa-se lexicalmente e entoacionalmente). 

 

Frases 

 

No que diz respeito à relação que se estabelece entre a realidade e as frases, estas últimas 

podem ser: 

 

– de modalidade real (o que consta da frase corresponde à realidade); 

– de modalidade irreal (o que é transmitido na frase apresenta-se como possível ou desejável). 

 

Relativamente ao objectivo discursivo, as frases dividem-se em:  

 

– declarativas; 

– interrogativas; 

– imperativas. 

 

Cada um destes tipos pode constituir-se em frases exclamativas quanto à entoação. 

 

De acordo com o número de unidades predicativas, as frases são ou simples (com um ou 

dois elementos sintácticos principais) ou complexas. 

 

Quanto à existência de elementos sintácticos secundários, as frases apresentam: 

 

– orações com complementos (se existem elementos secundários); 

– orações sem complementos (se os elementos secundários são inexistentes). 

 

Elementos sintácticos 

 

Os elementos sintácticos dividem-se em dois grandes grupos: os elementos principais e os 

secundários.  

Os elementos principais são o sujeito e o predicado. 
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O sujeito pode ser expresso por uma palavra (qualquer classe morfológica com significação 

substantival) ou por um grupo de palavras. 

O predicado pode ser verbal (simples e composto) e nominal (simples e composto). 

Os elementos secundários são o complemento directo, o complemento indirecto, o atributo e 

os complementos circunstanciais de tempo, modo, lugar, objectivo, causa, condição, concessão. 

 

Frases simples e complexas 

 

As frases simples são aquelas que são constituídas por uma oração. Na composição de frases 

complexas entram duas ou mais orações. 

 

Frases complexas 

A ligação entre as orações de uma frase complexa pode ser feita por coordenação ou por 

subordinação. 

As relações sintácticas que se estabelecem entre as orações coordenadas são: copulativas, 

adversativas, disjuntivas, contrastivas, conjuntivas e explicativas. 

 

Quanto à relação sintáctica que se estabelece entre as orações de uma frase onde existe 

subordinação, as orações subordinadas classificam-se como: determinativas, expositivas, temporais, 

locativas, causais, modais, de medida e grau, comparativas, condicionais, concessivas, finais e 

anexativas. 

 

Ordem das palavras na frase 

 

A ordem das palavras na frase desempenha três tipos de funções: a comunicativa, a 

sintáctica e a estilística. Essa ordem pode ser directa (predicado antecedido de sujeito e seguido de 

complemento; atributo em posição anterior à palavra definida) ou inversa. No caso da ordem 

inversa, muda a entoação da frase. Note-se que existem alguns casos em que a ordem das palavras 

na frase não pode sofrer alterações, tendo de se manter directa. 
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Pontuação 

 

A pontuação baseia-se essencialmente na sintaxe e apresenta regras bastante rígidas. Mas é 

claro que o ponto de partida para a construção frásica e para a escolha dos sinais de pontuação é o 

sentido que se pretende veicular através da linguagem. 

 

[NOTA] 

 

1. Os capítulos aqui incluídos baseiam-se em três livros que abordam de forma elementar a língua 
ucraniana, destinando-se a iniciantes e a autodidactas falantes de Russo (Lomakovich & 
Tereshchenko, 2005; Terlak & Serbens’ka, 1999; Zhlutenko, Karpilovskaya & Yarmak, 2004). O 
capítulo da sintaxe e pontuação tem na sua base uma gramática da língua russa (Valgina, Rozental’ 
& Fomina, 2002), uma vez que esse aspecto não é abordado nas obras acima mencionadas e uma 
vez que a proximidade gramatical das duas línguas permite fazê-lo. 
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Concepções de Linguagem e Políticas Lingüístico-Culturais: aproximações e/ou 

afastamentos na Educação Lingüística 
 

Maria do Socorro Pessoa  

Universidade Federal de Rondônia – Rondônia/Brasil 

 

Resumo 

O mundo globalizado exige uma abertura que ultrapassa as esferas sócio-econômicas. Na 

verdade, é pela Linguagem que os homens interagem nos espaços sociais. Segundo Louis-Jean 

Calvet (1999), não são os homens que existem para servir às línguas, mas são as línguas que 

existem para servir aos homens. Dessa perspectiva decorre que a investigação sobre o ensino de 

uma língua necessita considerar que os falantes das línguas são, ao mesmo tempo, indivíduos e 

comunidades lingüísticas, porque as línguas são fenômenos individuais e coletivos ao mesmo 

tempo. Calvet (1999) nos afirma que 94% dos países do mundo são plurilingües. Diante do 

plurilingüismo hoje apresentado pelas nações, mesmo naquelas que, no passado, foram vistas como 

mono-lingüístico-culturais, uma nova investigação sobre Políticas Lingüísticas faz-se pertinente 

quando o tema que a envolve é de interesse social. Entre tais temas destacamos: Migração, 

Imigração e Formação de Professores de Línguas. Ao lado das Concepções de Língua e de 

Linguagem precisamos refletir sobre as Políticas Lingüísticas interpretando-as de modo a articulá-  

-las com os desejos e propósitos da Educação do país. A escola é um espaço privilegiado para o 

afastamento ou a aproximação de grupos sociais. Através do contato entre as crianças surgem os 

contatos entre os pais, entre as famílias, oportunidades especiais e imperdíveis para as 

aproximações lingüísticas, ou para seus afastamentos. Portanto, ao manifestarmo-nos como 

desejosos de integração social, que se faz, essencialmente e inicialmente, pelos contatos 

lingüísticos, haveremos de implementar nossas aulas de ensino/aprendizagem da nossa língua de 

modo a que a escola constitua-se, sempre, no espaço privilegiado dessa integração, pois, como 

sabemos, as ações didáticas são ações políticas.  

 

1. A Língua Portuguesa no Plurilingüismo Mundial 

 

 Segundo Louis-Jean Calvet (1999), não são os homens que existem para servir às línguas, 

mas são as línguas que existem para servir aos homens. Dessa perspectiva decorre que a 
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investigação sobre o ensino de uma língua necessita considerar que os falantes das línguas são, ao 

mesmo tempo, indivíduos e comunidades lingüísticas, porque as línguas são fenômenos individuais 

e coletivos ao mesmo tempo. Ainda é Calvet (1999) quem nos afirma que 94% dos países do 

mundo, inclusive o Brasil, são plurilingües. 

Diante do plurilingüismo hoje apresentado pelas nações, mesmo naquelas que, no passado, 

foram vistas como mono-lingüístico-culturais, uma nova investigação sobre Políticas Lingüísticas 

faz-se pertinente quando o tema que a envolve é de interesse social. Entre tais temas destacamos: 

Migração, Imigração e Formação de Professores de Línguas.  

Segundo o Prof. Luís Aguilar (2001), docente do Instituto Camões, das cerca de sete mil 

línguas conhecidas do mundo e das duzentas e vinte e cinco da Europa, a Língua Portuguesa, como 

já sabemos, originária do latim vulgar lusitânico que nasceu na antiga Gallaecia romana, foi levada 

a dois terços do planeta pelos portugueses, com os Descobrimentos, e é hoje falada por milhões e 

milhões de locutores espalhados pelos cinco continentes. A Língua Portuguesa é a segunda língua 

românica do mundo, é a terceira língua européia mais falada no planeta, a sexta com maior número 

de locutores e a quinta com maior número de países que a têm como língua oficial. O Português é 

hoje uma língua internacional e intercontinental e – como havia predestinado Fernando Pessoa – é 

uma das poucas línguas potencialmente universais do século XXI. Não podemos nos esquecer que o 

Português pertence a uma das oito grandes famílias de línguas do mundo, a família Indo-Européia, 

proveniente de tempos anteriores à escrita, que compreende mais de duzentas línguas, que vão das 

línguas latinas às germânicas, das eslavas às do norte da Índia. Atualmente, sabemos que a língua 

portuguesa é uma língua de trabalho em Organizações Internacionais: União Européia (EU), 

Mercosul, Unidade Africana (UA), União Latina (UL) e caminha para tornar-se um dos idiomas de 

trabalho da Organização Mundial do Turismo. Em Portugal, ao desenvolver o nosso trabalho, temos 

presenciado, na mídia local, a discussão sobre a inserção da Língua Portuguesa como uma das 

línguas do Turismo Europeu. 

 

2. Políticas Lingüísticas: Brasil e Portugal 

 

Talvez muitos falantes e usuários da nossa Língua Portuguesa não estejam devidamente 

informados sobre o que sejam as Políticas Lingüísticas e, pela ausência desse conhecimento, como 

todos os outros sempre preso às academias científicas, não acessam discursos ou práticas que os 

levem a pensar e refletir, especialmente nas escolas e nas universidades, onde se ensinam a língua e 
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cultura de Língua Portuguesa, no quanto seria importante conhecer a história desta língua que foi e 

é cantada por historiadores, poetas, músicos e tantos outros apaixonados por essa língua de 

destaque, embora assim não pareça ser. Só para citar alguns: Fernando Pessoa, Camões, Caetano 

Veloso, Machado de Assis, Jorge Amado, Padre António Vieira, Gabriel Mariano, Carlos 

Drummond de Andrade, Vergílio Ferreira. Acreditamos que o desconhecimento e a não divulgação 

da história desta língua é que faz com que, embora sendo uma das mais faladas do mundo, esteja 

constantemente reduzida ao lugar e papel de uma língua insignificante. Nesse sentido é que 

necessitamos chamar as Universidades e os Cursos de Formação de Professores de Língua 

Portuguesa para juntos tentarmos compreender o que são as Políticas Lingüísticas, as Políticas 

Didático-Lingüísticas e as Concepções de Língua e de Linguagem, conhecimentos esses que 

consideramos essenciais para as nações e continentes usuários da Língua Portuguesa. 

As Políticas Lingüísticas são aquelas que durante muito tempo foram vistas como uma 

incumbência exclusiva do Estado e também são conhecidas nos meios científicos com a 

denominação de Planificação Lingüística.  

A actualidade nos apresenta dois grandes investigadores, atentos estudiosos e divulgadores 

da concepção que hoje deve ser dada às Políticas Lingüísticas: Louis-Jean Calvet, mundialmente 

conhecido, Professor da Sorbonne (Université René Descartes) e da Universidade de Provence 

(Aix-Marseille 1), e o Professor Gilvan Müller de Oliveira, da Universidade Federal de Santa 

Catarina, no Brasil. 

Com Calvet aprendemos que a intervenção humana na língua ou nas situações lingüísticas 

não é uma novidade porque sempre houve indivíduos tentando legislar, ditar o uso correcto ou 

intervir na forma da língua. De igual modo, o poder político sempre privilegiou essa ou aquela 

língua, escolhendo governar o Estado numa língua ou mesmo impor à maioria a língua de uma 

minoria. Nosso grande exemplo deste caso, no Brasil, vem da implantação da primeira Política 

Lingüística para o país, saída dos gabinetes portugueses em Lisboa, mais especificamente da ordem 

do Marquês de Pombal quando, ignorando a imensa população que, no Brasil, falava a Língua 

Geral, por desentendimentos políticos com os Jesuítas, a proibiu de ser usada, implantando a Língua 

Portuguesa como a única para o Brasil-Colônia. Nesse sentido, concordamos com Calvet quando 

afirma que ‘Política Lingüística’ é a determinação das grandes decisões referentes às relações entre 

as línguas e a sociedade. O exemplo citado, do Marquês de Pombal, definiu, naquela época, o futuro 

lingüístico do Brasil, bem como fez difundir a falsa crença de que o nosso é um país monolingüe. 
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Concordamos ainda que o ‘Planejamento Lingüístico’, ou seja, a ‘Planificação Lingüística’ é 

a implementação das Políticas Lingüísticas, uma ação de vários agentes sociais e/ou agentes da 

sociedade civil preocupados com a existência, a conservação, a não-morte das línguas não-oficiais, 

das línguas que não estão sendo consideradas pelo poder de um Estado Central. Segundo Calvet, em 

recente publicação deste ano de 2007, a “Política Lingüística é inseparável de sua aplicação, ou 

seja, do Planejamento Lingüístico. Esse binómio forma conceitos recentes que englobam apenas 

em parte essas práticas antigas”. 

Em Novembro de 1997, a Universidade de Buenos Aires organizou um colóquio 

denominado Políticas Lingüísticas para América Latina (Instituto de Lingüística de la Universidad 

de Buenos Aires, 1997). Houve tanto interesse sobre esse colóquio que as atas do evento tiveram de 

ser organizadas em dois volumes: o primeiro com as conferências plenárias e o segundo com as 

comunicações. No Tomo I desse material podemos encontrar grandes nomes na discussão de 

Políticas Lingüísticas: Elvira Narvaja de Arnoux, que apresenta uma história dos estudos das 

Políticas Lingüísticas a partir do século XVIII, um dos trabalhos a provar que, como diz Calvet, 

Política Lingüística não é algo assim tão novo. Outros conferencistas foram: Pierre Auger, Jean-

Claude Boulanger, Robert Chaudenson, Joachim Born, Rainer Enrique Hamel, Bartolomeu Meilà, 

Louis-Jean Calvet e o Professor Eduardo Guimarães, do Instituto de Estudos da Linguagem, da 

UNICAMP, Brasil, só para citar alguns nomes dessa relevante discussão. Inúmeros temas foram 

abordados: ensino das línguas, bilingüismo, problemas lingüísticos latino-americanos, processos de 

normalização de terminologia no âmbito do processo de normalização de uma língua, linguagem no 

Mercosul, Línguas Indígenas, entre outros. Como podemos observar, o interesse pela compreensão 

a respeito de Políticas Lingüísticas demonstra ser esta uma questão de interesse para a aproximação 

de comunidades lingüísticas. 

Em 1999, o Professor Gilvan Müller de Oliveira, já citado, para dar uma base institucional 

às discussões das Políticas Lingüísticas no Brasil, criou o IPOL – Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Política Lingüística, com sede em Florianópolis, no Estado de Santa Catarina. 

O IPOL é um instituto independente, não vinculado a nenhuma universidade, sem fins lucrativos, 

formado na base de uma associação de profissionais de diversas áreas do conhecimento que 

compartilham a visão de que o Brasil é e deve continuar sendo um país plurilingüe. Este instituto 

busca identificar e colocar-se ao serviço das comunidades lingüísticas que formam o Brasil, 

oferecendo assessoria técnica às suas demandas políticas. Para construir uma instituição que 

pudesse atacar os problemas da perspectiva dos parceiros, que são as comunidades lingüísticas, na 
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sua linguagem, no seu tempo e no seu formato, o IPOL, para efetuar a relação Política Lingüística e 

Educação ou Ensino, entre suas inúmeras atividades, formou, através de um curso de Formação de 

Docentes, 165 professores falantes de 11 línguas diferentes, o que tem possibilitado aos professores 

falantes dessas línguas discutirem, entre outras coisas, o lugar das suas línguas na sociedade local. 

Por esses debates e, numa parceria do IPOL com o Instituto Socioambiental (ISA), com a Prefeitura 

Municipal e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), do Município de São 

Gabriel da Cachoeira, onde 90% dos residentes são da população indígena, elaboraram e tiveram 

aprovada a lei da câmara de vereadores, de número 145, de 11 de Dezembro de 2002, que 

oficializou três grandes línguas veiculares no município: o Nheengatu, ou Língua Geral Amazónica, 

que outrora dominou toda a Amazônia brasileira, hoje falada quase que exclusivamente no Alto Rio 

Negro; o Tukano, língua dominante na Bacia do Rio Vaupés, da família Tukano Oriental; e o 

Baniwa, importante língua Aruak que domina a bacia do Rio Içana. Hoje, e desde Dezembro de 

2002, São Gabriel da Cachoeira é o único dos 5.507 municípios brasileiros a ter, além do Português, 

língua oficial da União, também línguas co-oficiais municipais. Segundo o Professor Gilvan Müller 

de Oliveira (2007), o Brasil possui pelo menos 11 municípios de maioria populacional indígena e 

muitos de maioria falante de Japonês, Alemão, Italiano ou outras línguas de imigração, portanto, 

segundo este mesmo pesquisador, abre-se, com esta jurisprudência, a possibilidade de construirmos 

oficialmente um quadro de bilingüismo estável para o Brasil, na medida em que a visibilidade dos 

futuros ‘municípios bilingües’ será um importante estímulo para frear a tendência à perda 

lingüística das línguas minorizadas brasileiras. É importante salientar que houve nesta tomada de 

decisão um conjunto de ações que terminam por confirmar a necessidade do envolvimento da 

educação formal com as questões das Políticas Lingüísticas: a ideia da lei partiu da Escola – um 

curso de formação de professores dado pelo Professor Gilvan Müller de Oliveira – para a sociedade, 

e retorna da sociedade para a Escola, pois, na medida em que as línguas estão oficialmente 

reconhecidas e legitimadas, o estudo e as práticas docentes sobre e/ou a respeito delas passam a ser 

reconhecidos, válidos, também legitimados. O IPOL, portanto, trabalha com a perspectiva de uma 

Política Lingüística aliada a uma política de promoção dos falantes das línguas minoritárias no 

Brasil, destacando-se com projetos como Escolas Bilingües, Projeto Plures, Política do 

Bilingüismo Alemão-Português, Projeto Colina, entre outros. 

Calvet (2007) nos mostra que ‘Política Lingüística’ enquanto disciplina curricular em cursos 

universitários surge apenas na segunda metade do século XX, porém, com estudos que estão sempre 

associados ao plurilingüismo e à sua gestão, ou seja, associa-se a mudanças políticas que levaram a 
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alterações no estatuto das diversas comunidades lingüísticas que integram a cidadania, como 

ocorreu quando do processo de descolonização da Ásia e da África a partir dos anos de 1950, por 

exemplo. 

No Brasil, a realidade do plurilingüismo existente desde os tempos coloniais ainda sustenta- 

-se no consenso de que “todos os brasileiros se entendem de norte a sul do país, porque falam 

Português (alguns acrescentariam: «e aqui não há dialetos»)” (Oliveira, 2007). Esta tem sido uma 

situação que altera-se no dia-a-dia, especialmente diante das reivindicações de movimentos sociais, 

crescimento de questões étnicas, regionais, de fronteira e culturais, bem como diante daquilo que já 

se ouve em diversos fóruns de discussão pertinentes aos estudos lingüísticos. Na verdade, o texto de 

Oliveira, ao prefaciar o livro de Calvet (2007), nos permite verificar que o Brasil é um país 

constituído, atualmente, por mais de 200 comunidades lingüísticas diferentes, com línguas faladas 

por cidadãos brasileiros, assentados em território brasileiro, parte constitutiva da cultura brasileira, 

independentemente de serem línguas indígenas ou línguas de imigração, línguas de sinais ou línguas 

faladas por grupos afrodescendentes. Mundialmente, tem-se destacado a Língua Portuguesa de 

modalidade brasileira, divulgada pelos novos papéis que o Brasil tem desempenhado em contexto 

regional e mundial, o que faz com que a diversidade dialetal da Língua Portuguesa do Brasil já se 

inclua no rol das chamadas ‘línguas brasileiras’, identificando, assim, a nossa Língua Portuguesa 

como uma modalidade que, de européia, só possui a sua origem. A música brasileira, a gastronomia, 

as danças, a participação efetiva do povo brasileiro em movimentos reivindicatórios da sua 

identidade são fatores que contribuem, positivamente e inevitavelmente, para que descubramos o 

âmbito das responsabilidades das Políticas Lingüísticas no Brasil. Isso inclui, portanto, a urgente e 

necessária discussão dessas Políticas Lingüísticas como elemento também urgente e necessário para 

a implantação das Políticas Didático-Lingüísticas que precisam integrar os programas curriculares 

dos Cursos para futuros Professores, quer de Língua Portuguesa, quer de quaisquer outras línguas 

do Brasil. Em se tratando de Língua Portuguesa, língua da maioria da população tanto no Brasil 

quanto em Portugal, os cursos de Formação de Professores desta língua necessitam incluir o estudo 

de Políticas Lingüísticas de suas nações sempre com vistas a preparar este futuro professor para que 

seja capaz de, em condições de analisar, criticamente, os contextos de usos da língua, oportunizem 

que esta se torne o instrumento de luta e de interação entre os homens e não um instrumento que, ao 

ser estudado, transforme-se em possibilidades de afastamento de pessoas, povos, nações e até 

mesmo de discriminação entre os falantes desta mesma língua. 
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Para pensar sobre suas línguas, também a Europa promoveu o ano de 2001 como o Ano 

Europeu das Línguas (AEL), organizado pela União Européia e pelo Conselho da Europa, do qual 

participaram 45 países europeus. Importantes itens para as Políticas Lingüísticas Européias ali 

foram definidos, tais como: 

 

1. “A Europa é e será sempre multilingue; 
2. A aprendizagem de línguas oferece novas oportunidades; 
3. Aprender línguas está ao alcance de todos.” (Comissão Europeia, 2007) 

 

“O objectivo da Comissão consiste em criar uma União Europeia onde todos os cidadãos 
falem várias línguas. Todos aqueles que terminam a escolaridade obrigatória deverão ser capazes 
de comunicar em, pelo menos, duas línguas europeias para além da sua língua materna e deverão 
estar aptos a servirem-se desse conhecimento ao longo de toda a vida.  

O Ano Europeu representa um passo decisivo neste sentido. Às línguas e à aprendizagem de 
línguas é agora conferida uma importância sem precedentes na Europa. […]  

Todos os Estados-Membros participaram activamente no AEL e manifestaram o seu 
empenho na promoção da diversidade linguística e da aprendizagem de línguas. O Parlamento 
Europeu apoiou a iniciativa com igual entusiasmo.  

Os programas europeus, designadamente o Sócrates e o Leonardo da Vinci, deram já um 
enorme contributo para o fomento do multilinguismo. Continuarão a incentivar a aprendizagem de 
outras línguas e a financiar projectos para melhorar a qualidade dos materiais didácticos. 
Continuarão a possibilitar a alunos, formadores e jovens a vivência de experiências em outros 
países e outras línguas que não os seus.  

Na sequência do AEL, a Comissão lançará um processo de reflexão e consulta sobre 
possíveis novas iniciativas da União Europeia para facultar aos seus cidadãos o acesso às 
vantagens de falar várias línguas.” (Comissão Europeia, 2007) 

 

 Disponível no mesmo sítio (http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/ 

year2001_pt.html) há uma exposição dos fatos concretos realizados pelo AEL, os quais destacamos: 

 

• “Organismos de coordenação nacionais instituídos em cada país participante; 
• Sessões europeias de abertura e de encerramento organizadas, respectivamente, em Lund, na 

Suécia (18-20 de Fevereiro de 2001) e em Bruxelas, na Bélgica (7-8 de Dezembro); 
• Eventos de lançamento a nível nacional em todos os Estados-Membros; 
• Inquérito de opinião «Eurobarómetro» sobre as línguas concluído em Dezembro de 2000 e os 

resultados anunciados em Fevereiro de 2001; 
• Sítio comum da Comissão Europeia e do Conselho da Europa desenvolvido em 11 línguas e 

actualizado ao longo do Ano; 
• Sítios nacionais criados pela maioria dos países participantes; 
• Celebridades do mundo do desporto e das artes, bem como figuras políticas de relevo, 

ajudaram a promover o Ano na maioria dos países participantes; 
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• Lançamentos de balões «A descolagem das línguas» organizados pela Comissão, em 
cooperação com estações de rádio, e realizados em toda a Europa para celebrar, em 26 de 
Setembro, o Dia Europeu das Línguas.” 

 

Houve um grande investimento financeiro para a realização do Ano Europeu das Línguas. 

Desse grande investimento alguns números são bastante significativos (consultar também os 

relatórios “A implementação e os resultados do Ano Europeu das Línguas 2001”, de Novembro de 

2002, e “Avaliação do Ano Europeu das Línguas 2001”, de Agosto de 2002, disponíveis em 

Comissão Europeia, 2007): 

 

• “10,95 milhões de euros foi o orçamento total da Comissão Europeia para o Ano Europeu, 
incluindo o ano de preparação em 2000;  

• 200 foi o número de projectos financiados pela Comissão no âmbito do Ano Europeu, 
representando um investimento total de seis milhões de euros; 

• 1.310 projectos candidataram-se a financiamento; 
• 1.000.000 foi o número de exemplares distribuídos de publicações referentes ao Ano Europeu, 

nomeadamente 500.000 do guia conjunto da Comissão Europeia e do Conselho da Europa 
«Vamos aprender línguas»; 

• 4.000.000  de artigos promocionais foram distribuídos pela Comissão, nomeadamente postais, 
canetas, t-shirts, bases para o rato, autocolantes… e muito mais. 

• Muitos milhares de outros eventos realizaram-se a nível nacional, regional e local ao longo do 
Ano; 

• Pelo menos 70 jornais nacionais e muitas estações de rádio e de televisão em toda a UE deram 
cobertura noticiosa ao Ano Europeu; 

• Centenas de milhares de pessoas visitaram os stands do Ano Europeu em jornadas de portas 
abertas, feiras e exposições em toda a Europa.” (Comissão Europeia, 2007) 

 

Face aos dados que acabamos de enunciar, podemos deduzir que a preocupação com as 

Línguas estende-se a que seus usuários exerçam suas cidadanias com liberdade, integração e 

possibilidades de sucessos.  

Na discussão do Ano Europeu de Línguas lá estava a nossa Língua Portuguesa que, em sua 

grande diversidade, tem sido discutida em Congressos, eventos sociais e intelectuais, em inúmeras 

teses de Doutorado e de Mestrado, proporcionando-nos reflexões sobre a aproximação com outros 

povos, a integração e a interação pela nossa linguagem. 

A nossa Língua Portuguesa destaca-se em três grandes Continentes do Planeta: a Europa, a 

África e a América do Sul, onde o Brasil a tem em absoluta prioridade de uso, estudos e costumes. 

De modo geral, podemos constatar, facilmente, que a nossa Língua, associada aos laços culturais 

que uma história comum construiu entre os povos que a adotaram como língua oficial, é hoje a 
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nossa maior riqueza e deve constituir a grande causa nacional do século XXI, quer para o Brasil, 

quer para Portugal. Hoje sabemos que nós, brasileiros e portugueses, temos, para além da pátria de 

origem, uma pátria comum que é a Língua Portuguesa. É nesse sentido que consideramos relevante 

conduzir, até à sala de aula dos cursos de Formação de Professores de Língua Portuguesa, as 

discussões de nossas Políticas Lingüísticas, nossas Migrações, Imigrações, nossa abertura nacional 

a outros povos, realizando projetos que visem a aproximação da Língua Portuguesa com outras 

línguas e a integração com outros povos através do uso, do ensino e da aprendizagem da nossa 

Língua Materna. Nesse sentido, o Projeto Aproximações à Língua Portuguesa, coordenado pela 

Professora Doutora Maria Helena Ançã, na Universidade de Aveiro, em Portugal, é um grande 

exemplo que relaciona o domínio da língua com a integração social e torna-se, portanto, um grande 

avanço para a reflexão sobre Políticas Lingüísticas em Portugal, ao mesmo tempo em que manifesta 

respeito em relação às migrações internacionais e aos aspectos culturais a elas associados. Este 

projeto conduz-nos, inevitavelmente, à necessidade de construção de Políticas Didático-Lingüísticas 

para os Professores de Língua Portuguesa em três continentes. 

 

3. Políticas Didático-Lingüísticas para Professores de Língua Portuguesa em três continentes 

 

Uma vez conhecedor das dimensões das Políticas Lingüísticas Nacionais, um professor de 

Língua Portuguesa, onde quer que realize a sua profissão, deverá aprofundar-se nas análises dessas 

políticas para, a partir delas, construir Políticas Didático-Lingüísticas no seu exercício como 

ministrante do ensino/aprendizagem da língua. Para construir Políticas Didático-Lingüísticas o 

professor deverá estar alicerçado pelas teorias diversas advindas de seu curso de Formação 

Profissional, bem como de conhecimentos globalizados e globalizantes a respeito de três 

concepções básicas: 

 

a) Concepção de Língua/Linguagem; 

b) Concepção de Políticas Lingüísticas; 

c) Concepção de Educação Lingüística. 

 

Numa relação que não pode ser unívoca, o Curso de Formação de Professores de Língua 

Portuguesa torna-se, de certa forma, responsável pela interpretação que se faz sobre esta língua no 

contexto mundial, a partir da concepção de Língua ou de Linguagem que o futuro professor passe a 
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utilizar em suas práticas pedagógicas. Acreditamos que, nesse sentido, são fundamentais os 

conhecimentos sobre a Sociolingüística, o que significa dizer conhecimentos sobre a Língua, a 

Cultura e a Sociedade onde insere-se a prática do professor. A Sociolingüística, ao explicar a 

covariação entre os fenômenos lingüísticos e os fenômenos sociais, revela as diferenças de dialetos 

determinadas pela classe social do falante. Hoje, na Escola brasileira, por exemplo, essas diferenças 

geram antagonismos acentuados por estarem presentes classes sociais que historicamente dela 

estiveram ausentes. Citando apenas como exemplo vivenciado e investigado, no Brasil os 

professores, quase sempre de classe média, não percebem que muitos alunos não entendem o 

vocabulário mais elaborado usado na escola. Por vezes, nem compreendem muitas palavras usadas 

pelas crianças; nem percebem que tais palavras fazem parte da rica herança cultural do grupo social 

a que pertencem. Diríamos que, para tais casos, a Concepção de Língua e de Linguagem que o 

professor deveria adotar seria aquela defendida por Bahktin (1992), da língua como instrumento de 

interação entre os homens, numa ação de integração social elaborada a partir da integração pela 

aceitação da Língua e da Linguagem do Outro. Grande parte das pesquisas e estudos feitos a 

respeito das causas do fracasso escolar, principalmente entre crianças vindas de ambientes mais 

pobres, demonstram que uma das dificuldades está na área da Linguagem, exatamente porque é ali 

que entram em conflito as linguagens da escola (dos professores) e a dos alunos. As trocas 

lingüísticas nos ambientes escolares interioranos, ou nas periferias das grandes cidades, não são 

pacíficas. 

A perspectiva de Bourdieu (1996a) sobre a economia das trocas lingüísticas é muito 

produtiva para se compreender os problemas da sociedade capitalista, onde os bens materiais (como 

a força de trabalho, as mercadorias, os serviços) e os bens simbólicos (como os conhecimentos, as 

obras de arte, a música, a linguagem, etc.) circulam em relações de trocas desiguais. As relações de 

forças materiais separam os dominantes dos dominados através da posse dos meios materiais e as 

relações de força simbólicas através dos meios simbólicos. Dessa forma, concordamos com 

Bourdieu quando diz que:  

 
“Não se deve esquecer que as trocas lingüísticas – relações de comunicação por excelência 

– são também relações de poder simbólico onde se atualizam as relações de força entre os 
locutores ou seus respectivos grupos” (1996a: 24).  

 

Conforme Bourdieu (1996a), o modelo de produção e circulação lingüística é uma relação 

entre os ‘habitus’ lingüísticos (as disposições, socialmente modeladas) e os mercados lingüísticos 
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nos quais eles oferecem seus produtos. A sua análise da economia das trocas lingüísticas oferece 

instrumentos para se compreender fenômenos relativos à produção, distribuição e consumo da 

linguagem inscritos nas relações sociais, dentre elas, a escolar. A escola é um espaço privilegiado 

para o afastamento ou a aproximação de grupos sociais. Através do contato entre as crianças surgem 

os contatos entre os pais, entre as famílias, oportunidades especiais e imperdíveis para as 

aproximações lingüísticas, ou para seus afastamentos. Portanto, ao manifestarmo-nos como 

desejosos de integração social, que se faz, essencialmente e inicialmente, pelos contatos 

lingüísticos, haveremos de implementar nossas aulas de ensino/aprendizagem da nossa língua de 

modo a que a escola constitua-se, sempre, no espaço privilegiado dessa integração, pois, como 

sabemos, as ações didáticas são ações políticas. Como poderá um professor de Língua Portuguesa 

elaborar ações didáticas, de ensino da Língua Portuguesa, sem que o seu curso de Formação 

Profissional o alicerce para os conhecimentos sobre a Língua, a Cultura e a Sociedade onde insere-  

-se a sua prática pedagógica? De que elementos científicos disporá ele para, criteriosamente, optar 

por uma Concepção de Língua/Linguagem que promova a integração de seus alunos? Como poderá 

munir-se de instrumentos de sucesso de aprendizagem sem que seu curso lhe ofereça 

conhecimentos sistematizados sobre Concepções de Língua, Concepções de Linguagem, Análise do 

Discurso, Sociolingüística Educacional, Sociolingüística Qualitativa, Análise Lingüística, 

conhecimentos esses indispensáveis para a compreensão das Línguas e Linguagens expostas pelo 

contato entre os falantes na escola? Tais conhecimentos já seriam imprescindíveis se os alunos 

todos tivessem a Língua Portuguesa como Língua Materna; faz-se ainda muito mais necessário se 

desejamos a Língua Portuguesa como elemento integrador das diversas sociedades que circulam nas 

salas de aula, representadas por migrantes, imigrantes e nativos locais. Não será possível, ao 

professor, identificar pontos cruciais em tal interação se o seu Curso de Formação Profissional 

apenas o orienta para que continue ensinando a Língua Portuguesa com uma visão tradicionalmente 

castradora: a língua certa e a língua errada. Acreditamos e afirmamos que o professor tem que 

entender o porquê de cada procedimento em seu trabalho pedagógico de ensino da língua. A sua 

compreensão sobre este ‘porquê’ dá a Concepção de Língua que ele necessita para a organização de 

seus instrumentos de trabalho. Ao organizar tais instrumentos estará concretizando sua Política 

Didático-Pedagógica e esta será, então, a sua Política Didático-Lingüística adotada para as práticas 

pedagógicas da sua sala de aula.  

Se tomarmos como premissa que a competência oral dos alunos, desde a sua alfabetização, 

lhes fornece subsídios para que possam realizar um trabalho criativo de construção de hipóteses 
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quando deparam com a necessidade de ler e escrever, podemos argumentar que é uma grande 

vantagem ensinar para crianças em sua Língua Materna. No caso brasileiro, bem como em Portugal, 

a grande maioria das crianças que chega às escolas já é falante competente do Português como 

Língua Materna. Essa é uma situação infinitamente mais favorável à aprendizagem da escrita que a 

situação dos países multilingües, como é o caso das nações lusófonas africanas. Ali, a língua, já a 

partir da alfabetização, nas escolas, é o Português, mas a maioria das crianças não o tem como 

Língua Materna e sim os diversos crioulos de base portuguesa ou uma ou mais línguas e variedades 

de línguas de seu grupo étnico (Bortoni-Ricardo, 2005). Têm, portanto, de simultaneamente 

aprender uma língua estrangeira e adquirir as habilidades de decodificá-la e codificá-la, na leitura e 

na escrita, sem o apoio de sua competência na língua oral. No Brasil, por exemplo, estamos tão 

acostumados com a dupla condição de língua majoritária do Português e de principal veículo de 

expressão das culturas letradas no país que nem sempre paramos para refletir sobre os saberes de 

oralidade, que a grande maioria dos nossos alunos já detém quando chega à escola, no sentido de 

absorver que este é um capital simbólico de muita importância no processo de ensino da língua da 

população brasileira. No entanto, como sabemos, o ensino da língua em nosso país carece melhorar 

muito, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. Cabe então refletir sobre a forma 

como a Escola brasileira pode fazer o melhor uso desse capital, ou seja, como a Escola poderá 

apoiar-se na competência lingüística que os alunos possuem para tornar mais fácil e eficiente sua 

aprendizagem da língua escrita. Obviamente que em África o curso de Formação de Professores 

deverá considerar o multilingüismo e utilizar as dificuldades concretas para, a partir delas, 

proporcionar um ensino de Língua Portuguesa capaz de difundir não apenas o bom uso da língua 

oral e escrita mas também o amor e compreensão para com a Língua Portuguesa, além do 

sentimento patriótico por suas línguas locais. Em Portugal, face ao processo migratório que se 

expande, necessita-se, tal como no Brasil, modernizar instrumentos e concepções que só podem ser 

implementados no Curso de Formação de Professores, pois serão eles que irão lidar com essa 

diversidade nas salas de aula. 

 A diversidade lingüístico-cultural deveria ser o foco dos conteúdos de aprendizagem da 

Língua Portuguesa, partindo dos textos que circulam nos espaços sociais, e deveria embasar-se nas 

teorias sociolingüísticas que façam com que tais conteúdos culturais não terminem por serem 

predominantes na construção formal do texto, deixando-se de lado o compromisso de bem escrever 

na estrutura da língua. A ortografia, a concordância, a sistematização de estrutura frasal não podem 

ser preteridas em relação às discussões de temas culturais. O ‘como fazer’ vem dos conhecimentos 
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da Análise Lingüística, socializada, a respeito dos textos produzidos, ou seja, o tema de produção é 

a cultura, mas o modo de expressá-la diz respeito à leitura e à escrita em seus aspectos formais. Não 

é possível concretizar uma produção de escrita sem que o aprendiz compreenda o ‘porquê’ utilizar 

essa ou aquela estrutura frasal, essa ou aquela ortografia, especialmente quando as crianças estão no 

1º Ciclo (Portugal) ou nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Brasil). É nesse sentido que a 

Concepção de Educação Lingüística, adotada pelo Professor, poderá estimular, positiva ou 

negativamente, os sentimentos dos alunos em relação a esse aprendizado.  

Faz-se urgente a introdução da Análise Lingüística, teórica e prática, em todos os Cursos de 

Formação de Professores para o ensino da Língua Portuguesa. A Análise Lingüística ultrapassa as 

fronteiras da reflexão sobre o funcionamento da língua, porque chama-nos para refletirmos sobre o 

modo e a estrutura da escrita coesa e coerente. Além disso, as discussões a respeito dos aspectos 

formais da escrita são elaboradas no momento da organização e revisão dos textos, eliminando-se, 

com esse fazer, um estudo de gramática descontextualizado e inócuo. Não se usa o texto como 

pretexto para o estudo da gramática normativa na escrita: utiliza-se a leitura reflexiva e uma atitude 

crítico-construtiva para o ato de escrever. O professor de Língua Portuguesa, no Brasil, 

especialmente nas regiões interioranas e periféricas dos grandes centros urbanos, não tem 

conseguido lidar com a escrita dos alunos, o que prejudica, e muito, o desenvolvimento da leitura. É 

preciso que o aluno possa escrever sem censuras, com a certeza de poder contar com o apoio do 

professor ao ensiná-lo a aperfeiçoar os seus textos. Pelas grades curriculares dos cursos de 

Formação de Professores, observamos que não é ensinado a ele, professor, nas regiões já citadas 

neste texto, no Brasil, de que na sala de aula é preciso promover experiências conducentes à 

verificação de que qualquer texto é passível de ilimitadas reformulações. É preciso que a Política 

Didático-Lingüística do professor seja capaz de criar sistemas motivadores de regulação da prática 

da escrita. Adotamos, nesse caso, o que nos diz a Organização Curricular e Programas do Sistema 

de Ensino Básico de Portugal, com o qual concordamos integralmente: “escrever é uma actividade 

comunicativa que, como todas, tem sentido social, deve materializar-se em produções que circulem 

entre alunos, entre turmas, entre escolas […]” (1991: 62). 

Nossos cursos de Formação de Professores de Língua Portuguesa, em regiões semelhantes 

ao Estado de Rondônia, especialmente os cursos de Pedagogia e de Letras, necessitam insistir, 

através da oferta de disciplinas curriculares desta formação, em uma perspectiva que faça com que o 

professor aprenda que, diversificando percursos e estratégias, cabe a ele o papel de interlocutor, 

animador e criador de situações para melhorar a escrita, integrando-a em projetos mais amplos, de 
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funcionamento social, para além da escola, investidos de significação e de amor pela Língua 

Portuguesa. As Políticas Didático-Lingüísticas elaboradas pelo professor de Língua Portuguesa não 

deveriam desvincular-se daquilo que historicamente esperamos como resultado da escrita dos 

aprendentes: coerência e coesão textual. Entretanto, muitas vezes esse discurso-desejo não é 

coincidente com a prática didática que adota-se para o trabalho com o ensino da escrita e da 

produção textual. Com certeza há uma insegurança causada pela pouca, ou nenhuma, informação 

que recebemos em nossos cursos de Formação, sobre o que sejam as Concepções de Língua e de 

Linguagem. Tal informação é absolutamente necessária, uma vez que a concepção que temos 

direciona as nossas práticas, as quais, por sua vez, são as nossas políticas de ação profissional. 

 

4. Concepções de Língua, Linguagem e Ensino de Língua Portuguesa: uma reflexão 

necessária 

 

Um panorama sobre o que está sendo investigado pela comunidade brasileira de educadores 

em relação ao ensino da Língua Portuguesa aponta a relação entre a concepção de 

Língua/Linguagem como valioso instrumento para a decisão de Políticas Lingüísticas que 

favoreçam este ensino (Soares, 1998; Geraldi, 1991, 1996; Mattos e Silva, 2004; Henriques & 

Simões, 2005; Britto, 2002; Possenti, 2003). Esta relação vem sendo enfocada sob diferentes 

perspectivas. Soares (1998) diz que uma reflexão sobre o ensino de todo e qualquer conteúdo pode 

e deve ser feita de várias e diferentes perspectivas: uma perspectiva da própria ciência de onde se 

recorta um conteúdo para constituir a disciplina curricular; uma perspectiva psicológica que 

considera os processos de aprendizagem do conteúdo específico; uma perspectiva política que busca 

identificar os pressupostos ideológicos que levam a instituir um certo conteúdo na disciplina 

curricular e que subjazem aos objetivos e procedimentos de ensino; uma perspectiva social, que 

considera as condições sociais de produção do conhecimento sobre a ciência, as condições sociais 

daqueles a quem se destina o ensino e daqueles encarregados de ensinar, o papel e função atribuídos 

pela sociedade à instituição em que ensino e aprendizagem ocorrem, isto é, a escola; uma 

perspectiva cultural, que relaciona a disciplina e seu conteúdo com as características, as 

expectativas, as necessidades do grupo cultural a que se destina seu ensino; uma perspectiva 

histórica, que reconstrói os processos por meio dos quais um certo conhecimento vai-se 

configurando como saber escolar e, consequentemente, vai-se constituindo em disciplina curricular, 

ao longo do tempo. As palavras de Soares explicitam, com clareza, o nosso objeto de investigação: 
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 “Para uma análise do ensino de Língua Portuguesa, disciplina curricular, dada a natureza 

essencialmente social da Língua Materna e de sua aprendizagem, e as indissociáveis relações entre 
língua e ideologia, são particularmente relevantes uma perspectiva sócio-política, que evidencia a 
influência de fatores externos – sociais, políticos, econômicos, culturais – sobre o ensino da Língua 
Portuguesa, e a perspectiva das ciências de que se recorta o conteúdo «Língua Portuguesa» (as 
ciências lingüísticas), portanto, a perspectiva lingüística que evidencia como fatores internos – 
particularmente as concepções de linguagem subjacentes a propostas pedagógicas – informam esse 
ensino e o determinam. Essas perspectivas não são, é claro, excludentes: são facetas que devem 
articular-se e completar-se. Embora, pois, priorizando-se aqui a segunda perspectiva – as 
concepções de linguagem que informam e determinam o ensino da língua – a primeira estará 
sempre presente; ela será o fundo sobre o qual se recortará a figura construída pela segunda” 
(1998: 54). 

 

 Uma história da Escola no Brasil revela que, até aproximadamente os anos 1950, o ensino 

destinava-se, fundamentalmente, às camadas privilegiadas da população, as únicas que tinham 

acesso assegurado à escolarização. Nesse sentido, temos de concluir que os alunos pertencentes a 

essas camadas chegavam às aulas de Português já com razoável domínio do dialeto de prestígio (a 

chamada ‘Norma Padrão Culta’), que a escola usava e queria ver usado. A função do ensino da 

Língua Portuguesa era, assim, fundamentalmente, levar ao conhecimento, talvez mesmo apenas ao 

reconhecimento, das normas e regras de funcionamento desse dialeto de prestígio: ensino da 

gramática, isto é, ensino a respeito da língua (Geraldi, 1996) e contato com textos literários, por 

meio do qual se desenvolviam as habilidades de ler e de escrever uma modalidade de língua já de 

certa forma dominada. 

 Parece-nos que esse ensino dos anos 1950 já não cabe na atualidade brasileira e, muito 

menos, na realidade de um estado de população caracterizada como ‘migrante’, com uma bagagem 

cultural de falares caracterizadores de, possivelmente, todas as regiões do Brasil, como é o caso do 

Estado de Rondônia. Possivelmente não cabe também a Portugal, em virtude do processo de 

migração que ocorre atualmente no país. 

 Os estudos de dados histórico-lingüísticos nos levam a concluir que nos anos 1950 a 

Concepção de Língua que informava o ensino de Português era a concepção da língua como 

sistema: ensinar Português era ensinar a conhecer/reconhecer o sistema lingüístico, ou apresentando 

e fazendo aprender a gramática da língua, ou usando textos para buscar neles estruturas lingüísticas 

que eram submetidas à análise gramatical. Essa concepção permaneceu até meados dos anos 1960, 

quando ocorreu a democratização da Escola brasileira e, consequentemente, o acesso dos filhos dos 

trabalhadores à escola. Os anos 1960 trouxeram novas condições sócio-políticas e uma nova 
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Concepção de Língua/Linguagem (a língua como instrumento de comunicação), que pretendia dar 

conta do ensino de Português para os filhos do proletariado brasileiro. Soares confirma nossos 

estudos teóricos, afirmando que: 

 
“A teoria da comunicação como quadro referencial para o ensino da língua perdurou 

durante os anos 70 e os primeiros anos da década de 80; na segunda metade dos anos 80, começa 
a sofrer críticas, quer por parte dos que advogavam a volta aos parâmetros tradicionais do ensino 
do Português, quer por parte dos que denunciavam os problemas de leitura e de escrita que os 
alunos revelavam [...] e que eram atribuídos à ineficiência do ensino da língua, tal como vinha 
sendo feito, quer, ainda, por parte dos próprios professores, insatisfeitos eles também com os 
resultados que vinham obtendo. Uma evidência da rejeição à concepção da língua como 
instrumento de comunicação no ensino de Português é que a segunda metade dos anos 80 viu 
serem eliminadas as denominações Comunicação e Expressão e Comunicação em Língua 
Portuguesa e recuperada a denominação Português, por meio da medida do então Conselho 
Federal de Educação que, assim, respondeu a insistentes protestos da área educacional” (1998: 
58). 

 

 No final dos anos 80 e nos anos 90, a Escola brasileira adotou uma outra concepção de 

linguagem, advinda dos cursos de formação de professores, que introduziu em suas grades 

curriculares disciplinas como Lingüística, Lingüística Textual, Pragmática, Psicolingüística, Análise 

do Discurso e Sociolingüística, entre outras. E essas disciplinas chegaram às escolas com seus 

conteúdos aplicados ao ensino de Língua Portuguesa. Assim, as teorias do processo de aquisição de 

Língua Materna e de seu desenvolvimento soma-se às novas concepções de língua, de gramática, de 

texto, para alterar, radicalmente, o ensino da língua. Essa concepção da língua como instrumento de 

interação está marcando um momento de sérias influências nesse ensino, influências essas 

alicerçadas em novos paradigmas hoje propostos pelas Ciências Lingüísticas e pelas vertentes atuais 

da Psicologia. Mas, todas essas mudanças ainda estão em curso nas escolas públicas brasileiras, e só 

podem ser realmente ‘presenciadas’ nos grandes centros sócio-econômicos do país. Enquanto isso, 

regiões como o Estado de Rondônia ainda debatem-se sem uma concepção de ensino de Língua 

Materna realmente definida, o que significa dizer, portanto, ainda buscando construir Política(s) 

Lingüística(s) que dêem conta do ensino de Língua Portuguesa frente à grandiosa diversidade 

lingüístico-cultural que marca a construção desta sociedade. 

 Nessa nova era, a multiplicidade de códigos que trespassa a interação humana exige a 

atuação de professores de Linguagens (Henriques & Simões, 2005). Para tanto, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), publicados em 1996 pelo Ministério de Educação Brasileiro (MEC), 

redefinem os objetivos do ensino da comunicação e da expressão, enfatizando mudanças 
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qualitativas para o processo ensino/aprendizagem da língua no Nível Fundamental e Médio, que 

implica a sistematização de um conjunto de disposições e atitudes como pesquisar, selecionar 

informações, analisar, sintetizar, argumentar, negociar significados, cooperar, de forma que o aluno 

possa participar do mundo social, incluindo-se aí a cidadania, o trabalho e a continuidade dos 

estudos. Torna-se, portanto, inviável objetivar tais competências sem um trabalho sistemático e 

organizado com e sobre as linguagens da Língua Portuguesa nos Cursos de Formação de 

Formadores. 

A investigação realizada pela leitura da Organização Curricular e Programas, do 

Ministério da Educação de Portugal (1991) nos remete à conclusão de que neste país a Concepção 

de Língua e de Linguagem adotada para esse ensino é a de visão da Língua como instrumento de 

interação entre os homens, uma vez que os programas de ensino direcionam-se não somente ao 

processo educacional mas também aos mais vastos setores da sociedade portuguesa. 

De acordo com o artigo 8º da Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal, “o ensino 

básico, embora compreenda três ciclos – o 1º de quatro anos; o 2º de dois anos: e o 3º de três anos 

–, perspectiva-se como uma unidade global”. Confirma-se a perspectiva da língua como 

instrumento de interação, observando-se a divisão das experiências de aprendizagem do Sistema 

Educativo de Portugal, distribuídas como: 

 
“As aprendizagens activas […] tal desafio aponta para concepções alternativas que 

mobilizem a inteligência para projectos decorrentes do quotidiano dos alunos e das actividades 
exploratórias que lhes deverão ser proporcionadas sistematicamente. As aprendizagens 
significativas relacionam-se com as vivências efectivamente realizadas pelos alunos fora ou dentro 
da escola e que decorrem da sua história pessoal ou que a ela se ligam […]. As aprendizagens 
diversificadas […] utilização de recursos variados que permitam uma pluralidade de enfoques dos 
conteúdos abordados. […] As aprendizagens integradas […] vão assim concorrendo para uma 
visão cada vez mais flexível e unificadora do pensamento a partir da diversidade de culturas e de 
pontos de vista. As aprendizagens socializadoras garantem a formação moral e crítica na 
apropriação dos saberes e no desenvolvimento das concepções científicas. […] Os métodos e as 
técnicas a utilizar no processo de aprendizagem hão-de, por conseguinte, reproduzir as formas de 
autonomia e de solidariedade que a educação democrática exige” (Ministério da Educação, 1991: 
29 e 30). 

 

Quando trata do Funcionamento da Língua, com análise e reflexão, o ensino da Língua 

Portuguesa, em Portugal, segundo sua Organização Curricular e Programas, caminha, 

efetivamente, para aquilo que nomeamos como ‘Análise Lingüística’. Esta reflexão sobre a Língua 

é realmente um “instrumento de descoberta e de desenvolvimento das possibilidades de uso da 

Língua e de aprendizagem da Escrita e da Leitura” (1991: 165). Com essa ação realizada pelo 
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professor, em sala de aula, ocorre, em Portugal, o início de um trabalho de Análise Lingüística 

porque os alunos experimentam e exploram funcional e ludicamente várias formas diferentes de 

dizer as mesmas coisas, de servir-se dos seus erros e inadequações para descobrir regularidades e 

irregularidades da Língua Portuguesa, uma vez que realizam uma imensa multiplicidade de práticas 

de análise e de reflexão sobre as falas e sobre a escrita. Ao realizar essa análise e reflexão vão 

construindo, em interação com a leitura, um progressivo domínio da estrutura da Língua, cuja 

consolidação de domínio de nomenclaturas realiza-se ao longo dos ciclos do Ensino Básico 

Português. Portanto, acreditamos ser válida nossa insistência e perspectiva de que os cursos de 

Formação de Professores invistam e instrumentalizem os futuros professores de Língua Portuguesa, 

ampliando suas grades curriculares com disciplinas como a Análise Lingüística, para que esses 

futuros professores possam realizar e adotar uma Política Didático-Lingüística que conduza seus 

alunos, com segurança, ao percurso integrado da Comunicação Oral, da Comunicação Escrita e da 

reflexão sobre a Língua Portuguesa. Nesse sentido, alunos nativos, migrantes ou imigrantes terão as 

mesmas oportunidades de aprendizado. Esta Política Didático-Lingüística, de realizar um percurso 

integrado de Oralidade, Escrita e reflexão sobre a Língua, retrata uma Concepção de Língua e de 

Linguagem como instrumento de interação entre as etnias e origens da diversidade lingüístico-         

-cultural da escola e, portanto, resulta na aproximação das línguas, na aproximação dos dialetos e 

das pessoas que deles se utilizam.  

A Concepção de Língua e de Linguagem como instrumento de interação entre os homens, 

sugerida pela Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal, concretiza-se, no seu artigo 7º, 

cumprindo-se o que por este artigo é explicitado: “assegurar uma formação geral comum a todos 

os portugueses”, destacando que: 

 
“O ensino básico consubstancia-se, de facto, no quadro de uma formação universal, porque 

abrangente de todos os indivíduos, alargada, por se ter estendido a nove anos de escolaridade, e 
homogénea, na medida em que não estabelece vias diferenciadas nem opções prematuras, 
susceptíveis de criar discriminações. Como tal, o ensino básico constitui-se como a etapa da 
escolaridade em que se concretiza de forma mais ampla o princípio democrático que informa todo 
o sistema educativo e contribui por sua vez, decisivamente, para aprofundar a democratização da 
sociedade, numa perspectiva de desenvolvimento e de progresso, quer promovendo a realização 
individual de todos os cidadãos, em harmonia com os valores da solidariedade social, quer 
preparando-os para uma intervenção útil e responsável na comunidade.” (1986). 

 

 Mais um dado de nossa investigação nos leva a afirmar que a Concepção de Língua como 

instrumento de interação social é a adotada pela Política Lingüístico-Educacional em Portugal: 
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incluiu-se no currículo duas áreas inovadoras que permitem a interação sócio-lingüístico-cultural, 

nas quais se cumpre o projecto de integração dos saberes e atitudes: a Área-Escola e as formações 

transdisciplinares. Conforme o artigo 6º do Decreto-Lei nº. 286/89,  

 
“a Área-escola é uma área não disciplinar, cujos objectivos são a concretização dos 

saberes através de actividades e projectos multidisciplinares, a articulação entre a escola e o meio 
e a formação pessoal dos alunos”.  

 

Este currículo escolar português, assim organizado, surgiu da participação ampla de todas as 

escolas do Ensino Básico, que levou a fazer surgir um conjunto de medidas legislativas 

solidificadoras da perspectiva de gestão flexível dos currículos, assente numa maior autonomia e 

responsabilização dos professores e das escolas, de modo a assegurar que nesta formação dos 

alunos “sejam equilibradamente inter-relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a 

cultura escolar e a cultura do quotidiano” (1989: 16).  

Para tanto, cada domínio disciplinar do currículo do Ensino Básico em Portugal integra os 

seguintes componentes: Princípios Orientadores, Objectivos Gerais e Blocos de Aprendizagem, 

conscientizando os professores a estarem atentos, em relação aos alunos, para: 

 
“[…] o respeito pelas diferenças individuais e pelo ritmo de aprendizagem de cada aluno; a 

valorização das experiências escolares e não escolares anteriores; a consideração pelos interesses 
e necessidades individuais; o estímulo às interacções e às trocas de experiências e saberes; o 
permitir aos alunos a escolha de actividades; a promoção da iniciativa individual e de participação 
nas responsabilidades da escola; a valorização das aquisições e das produções dos alunos; a 
criação, enfim, de um clima favorável à socialização e ao desenvolvimento moral” (1989: 30). 
 

5. A Universidade, o Curso de Formação de Professores e a Responsabilidade com a Educação 

Básica: Universidade de Aveiro, um exemplo a ser seguido. 

 

“A Universidade de Aveiro, pela sua localização geográfica numa zona de forte emigração 
e pelos indicadores sócio-económicos que regista, tem acolhido, por iniciativa de alguns dos seus 
docentes, diversas acções destinadas às populações migrantes (emigrantes e imigrantes)” 
(Arroteia, 2007: 5). 
 

“«Na serena construção do futuro e na defesa de valores sagrados e permanentes, vai 
erguer-se a Universidade de Aveiro» afirmou o Professor Veiga Simão, no acto de posse do Reitor 
da Nova Escola. «O dia 15 de Dezembro de 1973 será uma data a ser lembrada pelos vindouros». 

Assim iniciou o então Ministro da Educação Nacional, Prof. Doutor José Veiga Simão, o 
seu discurso proferido no Museu de Aveiro durante a sessão de posse à primeira comissão 
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instaladora da Universidade de Aveiro (UA), constituída por […] ilustres elementos da sociedade 
académica e aveirense. As actividades pedagógicas e científicas da nova universidade iniciaram-se 
com o curso de Telecomunicações, em 1974, com os seus primeiros 46 alunos.  

A aposta da UA foi para a criação de licenciaturas em áreas inovadoras, não exploradas 
pelas instituições de ensino superior tradicionais, e em domínios com correspondência na estrutura 
produtiva regional e nacional.  

Em 1976 estavam já criados cursos de Ciências do Ambiente e Educação, Ciências da 
Natureza e Educação, Matemática e Educação, Inglês-Português e Educação e Francês-Português 
e Educação. A população estudantil era constituída por 338 alunos. Nesse mesmo ano foram 
construídas as primeiras infra-estruturas próprias situadas onde mais tarde seria implantado o 
Campus Universitário de Santiago.  

No ano lectivo de 1977/78 foi proposto pelo governo [de Portugal] a criação, na UA, de um 
projecto-piloto: o primeiro Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP) do país. A UA 
acolheu esta iniciativa que visava a formação de professores, desde a Educação de Infância ao 
Ensino Superior, com recurso a currículos e metodologias inovadoras. Desenvolveu-se, desta 
forma, uma grande área de intervenção da Universidade – a Educação e Formação de Professores. 
[…]  

A década de 90 marca uma nova fase de evolução da UA […] dão-se passos certos na 
dinamização de programas de formação contínua e de ensino à distância que assumiam uma 
importância crescente na diferenciação de públicos e na satisfação das suas necessidades de 
formação. 

No decurso do seu crescimento, a Universidade fê-lo sempre de forma a proporcionar a 
estudantes e docentes espaços de trabalho, infra-estruturas científicas e condições de ensino de 
grande qualidade. Esta preocupação pelo ambiente físico foi, aliás, alvo de reconhecimento de uma 
equipa internacional de avaliação – Comissão de Avaliação do Conselho de Reitores Europeu 
(1996), que escrevia assim no seu relatório final:  

«A focus of light and liberty within its region, AU (Aveiro University) clearly has all the 
assets required to become one of the best universities in Portugal». […] 

O dinamismo do corpo docente da Universidade e dos seus investigadores faria, assim, com 
que a UA se tornasse  na Universidade portuguesa com maior número de projectos de investigação 
reconhecidos internacionalmente, característica que ainda hoje mantém.” (UA, 2007) 

 

No coração da UA está o Centro Integrado de Formação de Professores (CIFOP) e inserido 

nele está o Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa (DDTE), onde se pode observar 

uma perfeita articulação das formações de professores diversas com o Ensino Básico e Secundário 

das escolas portuguesas. Ao investigar como surge o DDTE, encontramos que: 

 
“O Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa (DDTE) é um Departamento 

especialmente vocacionado para a formação de professores, dos Ensinos Básico e Secundário, e de 
formadores de professores. Assim, lecciona disciplinas de todas as Licenciaturas em Ensino da 
Universidade de Aveiro, e ainda de cursos de Mestrado em Ensino e em Supervisão na Formação 
de Professores e Formadores, bem como Doutoramentos.  

Nos termos dos Estatutos da Universidade de Aveiro, o Departamento de Didáctica e 
Tecnologia Educativa foi criado pelo Senado Universitário (D. R. n.º 32, II série de 7 de Fevereiro 
de 1986), congregando um grupo de docentes pertencentes a diversos departamentos, leccionando 
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disciplinas da área de Didáctica e Tecnologia Educativa. A ideia de constituir um Departamento de 
Didáctica e Tecnologia Educativa, pioneira nas universidades portuguesas, assentava na 
convicção de que existiria uma área epistemologicamente fundamentada - a Didáctica - comum a 
todos os seus membros, situada para além da formação científica da especialidade. Aliás, a 
diferença em tal formação inicial foi reconhecida como sendo potenciadora de sinergismos 
enriquecedores da investigação na área.  

Ao nível da investigação, os membros do Departamento têm assumido um protagonismo 
crescente no panorama nacional, havendo ligações estreitas com outros grupos de investigadores 
nacionais e estrangeiros. Actualmente o centro é constituído por docentes do DDTE, Departamento 
de Física, Departamento de Línguas e Culturas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de Santarém, Instituto 
Politécnico de Viseu, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Instituto Politécnico de Coimbra.” 
(DDTE, 2007a) 

 
“O Centro de Investigação Didáctica e Tecnologia na Formação de Formadores possui 

vários laboratórios de investigação que funcionam como estruturas de apoio” (DDTE, 2007b), 

quer ao Curso de Licenciatura em Educação Básica, quer aos Cursos de Mestrado, Doutorado, quer 

ao Pós-Doutoramento ou às Linhas de Investigação do DDTE, a saber: 

 LEDUC — Laboratório Aberto de Educação em Ciências 

 LEM@tic — Laboratório de Educação em Matemática 

 LCD — Laboratório de Courseware Didáctico 

 LALE — Laboratório Aberto para a Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 

 LAQE — Laboratório de Avaliação da Qualidade Educativa 

 LEIP — Laboratório de Investigação em Educação em Português 

 UTIS — Unidade Transdisciplinar de Investigação em Supervisão (DDTE, 2007b) 

 
“A Licenciatura em Educação Básica [que é uma licenciatura do próprio Departamento] 

resulta da adequação da Licenciatura em Educação de Infância e da Licenciatura em Ensino 
Básico – 1º Ciclo, destinando-se a todos aqueles que desejam prosseguir estudos no sentido de 
poderem vir a ser Educadores de Infância, Professores do 1º e/ou do 2º Ciclos do Ensino Básico 
(Português, História, Matemática e Ciências da Natureza), isto é, trabalharem com crianças dos 0 
aos 12 anos de idade.  

Esta adequação resulta da reestruturação do ensino superior à luz do Processo de Bolonha 
e do novo enquadramento legal que define as habilitações profissionais para a docência na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário (Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de 
Fevereiro).  

Trata-se de uma Licenciatura que aponta para um perfil de formação abrangente, 
correspondente a um 1º Ciclo de Bolonha (180 ECTS – 3 anos lectivos), que tem em vista, por um 
lado, a empregabilidade, e, por outro lado, o acesso a diferentes especializações de 2º Ciclo 
(Educação Pré-escolar, 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico), formações que variam entre 90 e 120 
ECTS (Mestrado).  
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Apesar deste curso ser fundamentalmente vocacionado para a formação de educadores e 
professores (dependente da obtenção de Grau de Mestre), pretende-se:  

a) possibilitar o desenvolvimento de um perfil de formação com empregabilidade em 
contextos educativos formais e não-formais, orientado para o desenvolvimento de 
projectos e recursos educativos (a título de exemplo de funções a exercer e respectivos 
contextos educativos); 

b) assegurar uma formação que permita, no 2º Ciclo (grau de Mestre), aprofundar 
conhecimentos compatíveis com o exercício da actividade docente (Domínios 3 e 4 do 
Decreto-Lei 43/2007).” (DDTE, 2007c) 

 

No Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa, as atividades constantes de estudos, 

pesquisas, investigações e publicações do Laboratório de Investigação em Educação em Português 

(LEIP) instauram-se como um marco especial para a implementação e compreensão da relevância 

sócio-cultural da Língua Portuguesa no Continente Europeu. Dentre suas inúmeras realizações, 

destaca-se o Projeto Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos 

residentes em Portugal (POCI/CED/56110/2004), iniciado em Março de 2005, sob a coordenação 

da Professora Doutora Maria Helena Ançã. Este projeto, ao investigar as principais dificuldades 

lingüísticas apontadas pelos sujeitos das três comunidades de estudo – cabo-verdianos, ucranianos e 

chineses – alerta as escolas portuguesas para o modo como as aulas de Língua Portuguesa das 

escolas podem melhor acolher essas comunidades. Aliás, o questionário de inquérito foi a base de 

um estudo sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa. Seu objectivo maior foi contribuir para um 

ensino mais adequado e mais próximo dos novos públicos, em Portugal. Ao buscar a opinião de 

estudantes/trabalhadores cabo-verdianos, ucranianos e chineses, o LEIP realmente dá um enorme 

contributo para que consigamos “compreender e interpretar «dados da realidade social e escolar 

(…), os novos públicos, as suas motivações, crenças e atitudes, através dos seus discursos»”, uma 

vez que estamos em um momento “em que o Português apresenta «novos contornos, outras 

funções e outros estatutos»” (Ançã, 2007: 6). 

Por toda a investigação que temos realizado, pela análise que fizemos da inter-relação da 

Universidade de Aveiro com a Organização Curricular e Programas do Ensino Básico (1991), em 

Portugal, podemos afirmar que o DDTE, o LEIP e a UA como um todo cumprem, em relação à 

Educação Escolar e Social, o papel e a função que espera-se, mundialmente, de uma Universidade, 

além de cumprir, integralmente, e em relação à Formação de Professores, o que nos ensina o 

Professor António Nóvoa (2000): “ser professor obriga a opções constantes, que cruzam a nossa 

maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam na nossa maneira de ensinar a 
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nossa maneira de ser”. O Departamento de Didáctica e Tecnologia Educativa da UA nos ensina a 

ser esse professor, uma vez que, com seu exemplo de Política Didática, contribui para que saibamos 

interpretar nossas Políticas Lingüísticas Oficiais, para que saibamos construir nossas próprias 

Políticas Didático-Lingüísticas, nossa Concepção de Língua Portuguesa como uma porta aberta ao 

acolhimento e interação com outros povos, e, portanto, com a nossa possibilidade de construirmos a 

aproximação não discriminatória com a Linguagem do Outro. 

No Brasil, particularizando o nosso interesse de investigação sobre a Formação de 

Professores de Língua Portuguesa, lembramos que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 

9394/96, também propõe um Ensino Democrático e acolhedor para todas as escolas do Brasil, já a 

partir da Educação Básica. O modo de realização e democratização desse ensino está socializado 

aos Educadores e Professores através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ministério da 

Educação Brasileiro, 1996). O que nos falta, portanto, no Portal da Amazônia, é o entrelaçamento 

da legislação pertinente ao Ensino Básico com os Cursos Superiores de Formação de Professores de 

Língua Portuguesa. 

 

6. Retomando Reflexões e Propostas – Concepções de Linguagem e Políticas Lingüístico-         

-Culturais – aproximações e/ou afastamentos na Educação Lingüística 

 

 Ao falarmos sobre concepções projetamo-nos aos conhecimentos individuais que se 

socializam. O conjunto de saberes em que resultarão as concepções são advindos de: 

 

a) Conhecimentos Teóricos; 

b) Conhecimentos Científicos; 

c) Conhecimentos Teórico-Práticos; 

d) Visão de Mundo; 

e) Amparo Histórico-Bibliográfico; 

f) Formação Profissional condizente com o Desenvolvimento Social. 

 

Investigar meios e caminhos que promovem a aproximação lingüística implica, 

significativamente, compreender que tal aproximação dependerá sempre da interpretação necessária 

sobre: 
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a) Concepção de Língua/Linguagem; 

b) Concepção de Políticas Lingüísticas; 

c) Concepção de Educação Lingüística. 

 

Nesse sentido temos de questionar, criteriosamente: qual Concepção de Língua e/ou de 

Linguagem proporcionará o ensino da Língua Portuguesa para promover a aproximação com 

outros povos? Fazendo uma síntese das concepções que, historicamente, marcaram o estudo das 

línguas em diferentes épocas, podemos dizer que a Concepção de Língua ou de Linguagem não 

‘está pronta’. Ela é construída pelos objetivos de ensino que temos e para os quais buscamos 

embasamento teórico, ensaiamos práticas, usamos recursos metodológicos, experienciamos e 

avaliamos resultados. Historicamente, essas concepções marcaram e influenciaram, universalmente, 

o ensino de todas as línguas, e foram assim classificadas: 

 

a) A Língua é um sistema de códigos – nos relembra a corrente do Estruturalismo de Ferdinand de 

Saussure, cuja interpretação trouxe como consequência, para a Formação de Professores do início 

do século XX, a dedicação ao ensino e ao aprendizado de regras e normas das línguas, ou seja, o 

ensino/aprendizado dos aspectos da forma da Língua, o que no interior do Brasil foi interpretado 

como o ensino exclusivo da chamada Norma Padrão Culta da Língua Portuguesa. 

 

b) A Língua é um instrumento de Comunicação – nos remete à década dos anos 1970 no Brasil. 

Um país em processo de democratização, inclusive democratização da Escola, emergindo de um 

período de Ditadura Governamental, onde a Escola descobre possibilidades de cantar, falar, 

dramatizar, e que a sociedade teve, no conhecido “Programa do Chacrinha”, a possibilidade de 

‘comunicar’ (“Quem não se comunica se trumbica”). Particularmente consideramos que a Escola 

dos grandes interiores do Brasil não soube lidar com aquela total ‘liberdade de expressão’ porque a 

escrita e a leitura deixaram de serem tópicos de ensino, substituídas por encenações da vida 

cotidiana, pelas representações que permitiam aos alunos ‘falarem’. Ao mesmo tempo, o 

Gerativismo de Noam Chomsky tomava conta dos Cursos de Formação dos Professores de Línguas 

nas Universidades, podemos dizer até universalmente, embora passasse a resistir apenas na 

investigação acadêmica, uma vez que muitas teorias foram abandonadas pelo próprio Chomsky. O 

ensino da Língua Portuguesa, no interior do Brasil, naquele período, privilegiou a tentativa de 
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quebrar os fortes elos que amarravam os estudos unicamente formais da Norma Culta da Língua 

Portuguesa, ao dar elevada relevância aos estudos da Comunicação e da Expressão. 

 

c) A Língua é um dos instrumentos de interação entre os homens – nos anos 1990 este passa a 

ser o suporte teórico para o ensino da Língua Portuguesa no/do Brasil. É a Teoria Lingüística que 

considera os novos paradigmas propostos pelas Ciências Lingüísticas e pelas vertentes atuais da 

Psicologia. A leitura dos trabalhos de Bakhtin tornou-se uma marca relevante na década de 1990. 

Analisar o Discurso tornou-se elemento decisivo nas tomadas de atitudes sobre o ensino da Língua. 

As Universidades dos grandes centros brasileiros conseguiram atingir o interior do país com as 

publicações de estudos e investigações científicas sobre o novo olhar que se dava ao ensino das 

Línguas. O Brasil académico iniciou um processo de discussões relevantes sobre metodologias, 

funções e objetivos do ensino da Língua Portuguesa para os filhos dos trabalhadores nas escolas 

públicas. O acesso à escola já era um direito de todos. Embora anteriormente dito, é nos anos de 

1990 que consolidam-se as expectativas do ensino democrático e para todos no Brasil. 

  

Ao lado das Concepções de Língua e de Linguagem precisamos refletir sobre as Políticas 

Lingüísticas interpretando-as de modo a articulá-las com os desejos e propósitos da Educação do 

país. O Artigo 13º da Constituição do Brasil diz textualmente: “A língua portuguesa é o idioma 

oficial da República Federativa do Brasil”. É preciso compreender que esta é uma Política 

Lingüística. Interpretá-la significa compreender que Língua Oficial é a língua que é tomada como 

única num Estado (país). Ou seja, é a língua que todos os habitantes do país precisam saber, que 

todos precisam usar em todas as ações oficiais, ou seja nas suas relações com as instituições do 

Estado. A língua oficial é também a língua nacional. Não é possível que uma língua seja a língua 

oficial de um país sem ser também sua língua nacional. Isto mostra a relação forte estabelecida 

historicamente entre o conceito de Estado e o de Nação.  

Todo país tem sua língua oficial, ou, em alguns casos, suas línguas oficiais, sempre em 

número muito limitado. A Suíça, por exemplo, tem quatro línguas oficiais: o Francês, o Alemão, o 

Italiano e o Romanché; a Bélgica tem duas: o Francês e o Flamengo; o Paraguai também tem duas: 

o Espanhol e o Guarani. A língua oficial de um país tem um aspecto muito importante: ela é parte 

do que caracteriza a identidade de um povo e de sua nação. A identidade brasileira, a nacionalidade 

brasileira, é constituída por um conjunto de elementos, e entre eles um dos principais é o fato de que 

falamos uma língua tomada como elemento de nossa identidade. Uma língua oficial se caracteriza, 
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por outro lado, por ser a língua obrigatória para todas as ações próprias da relação dos cidadãos com 

o Estado (seu país) quanto do Estado (o país) com seus cidadãos. Isto pode ser observado com 

facilidade no caso da escola. Um país tem a obrigação de garantir a educação de seus cidadãos na 

sua língua oficial. No Brasil o ensino se dá, por conta desta obrigação, em Português, mesmo que na 

escola sejam ensinadas outras línguas. Um aspecto importante que resulta disso é que em um país 

podem ser praticadas muitas línguas, mas todas as ações dos cidadãos na relação com o Estado e do 

Estado com os cidadãos só se fazem através da língua oficial. No caso do Brasil podemos ver o 

quanto isso é importante: além do Português, são praticadas mais de 170 línguas, entre línguas 

indígenas e línguas dos imigrantes, além do Espanhol nas regiões de fronteira com os países da 

América Latina. Assim, a língua oficial opera elementos da unidade brasileira. Deste modo é muito 

importante compreender bem o sentido desta relação entre uma grande diversidade real de línguas e 

a questão da língua oficial do Estado.  

A maneira como uma língua é considerada como língua oficial de um país não é 

homogênea. Há casos em que a Constituição do País diz isto directamente. Há casos em que isto é 

praticado através das instituições do Estado sem que seja directamente dito. No Brasil, só a 

Constituição de 1988 passou a dizer que a Língua Portuguesa é a língua oficial do Brasil. Antes 

disso havia uma consideração tácita de que tínhamos uma língua, esta que se pratica de modo 

generalizado no Brasil e é a língua dos actos administrativos, das ações escolares, a língua na qual 

se publicam livros no Brasil, e não havia a definição directa de que era a língua oficial. Ela era a 

língua oficial pela prática da Nação brasileira e do Estado brasileiro. Ou seja, o Estado funcionava a 

partir desta língua e a Nação a tomava como elemento de sua identidade, mas a Constituição não 

dizia directamente o que a Constituição de 1988 disse. Durante este período é importante ver que 

esta língua praticada como oficial no Brasil foi motivo de um debate em torno do seu nome: seu 

nome era Língua Portuguesa ou Língua Brasileira? Esta discussão se põe no Brasil na década de 20 

do século XIX e terá uma solução constitucional pela Constituição de 1946. Esta Constituição, 

diante da discussão sobre o nome da língua, decidiu que o governo deveria estabelecer uma 

comissão de especialistas para resolver esta questão. A comissão constituída chegou à conclusão de 

que a língua falada no Brasil é a Língua Portuguesa. E isto definiu oficialmente o nome da Língua 

Oficial do Brasil.  

Se a questão da Língua Oficial do Brasil pode parecer para a maior parte da sociedade 

brasileira como algo natural, ela traz problemas muito específicos para povos e grupos sociais que 

praticam línguas diferentes no território brasileiro. Neste caso estão, fundamentalmente os povos 
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indígenas que praticam ainda mais de 170 línguas indígenas diferentes, como já citado, mas estão 

também os migrantes e os imigrantes das diversas partes do mundo. Poderíamos dizer que a 

definição da Língua Portuguesa como a única Oficial do Brasil traz consequências como:  

 

1. Desconsiderar as outras línguas (inclusive as 170 línguas indígenas); 

2. Provocar desinteresse ao aprendizado de outras línguas; 

3. Conduzir a atividades de reforçamento do monolingüísmo nacional; 

4. Super-valorizar a Norma Padrão Culta e, consequentemente, criar dificuldades para com as 

variações dialetais da própria Língua Portuguesa. 

 

Como consequência Sócio-Educacional podemos afirmar que: 

 

a. O Curso de Formação de Professores prepara-os para o ensino da Norma Padrão Culta da 

Língua Portuguesa, o que não é aplicável a todos os contextos sociais; 

b. Provoca frustração e insegurança tanto no ensino quanto no aprendizado da Língua Portuguesa; 

c. Reforça o conceito de ‘certo’ e ‘errado’ do ponto de vista lingüístico, uma vez que a sala de aula 

é naturalmente heterogênea e estará sempre discriminado aquele que não tiver o domínio 

público da Norma Padrão Culta da língua nos espaços de interação verbal;  

d. Há um total desvinculamento dos concursos públicos, dos vestibulares de instituições públicas, 

com aquilo que se ensina nas escolas de Ensino Fundamental e Médio; 

e. Há um discurso corrente de que o que se ensina nos cursos de Formação de Professores não 

condiz com a realidade das salas de aula onde vão exercer sua profissão. 

 

Retomando a reflexão sobre a Formação de Professores, relembramos que a mesma situação 

do ensino de Línguas tem características completamente diferentes na Europa, onde, a partir de 

2001, como já descrevemos neste trabalho, há um dinamismo de integração e aproximação das 

línguas, advindos das actuais Políticas Lingüísticas Européias, segundo o Ano Europeu de Línguas 

2001: 

 

1. “A Europa é e será sempre multilingüe; 
2. A aprendizagem de línguas deve oferecer novas oportunidades; 
3. Aprender línguas deve ser algo ao alcance de todos.” (Comissão Europeia, 2007) 
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 Acreditamos que a Educação Lingüística é a grande abertura da aproximação entre povos, 

etnias e sociedades. E não há como a educação escolar manter-se indiferente ao encontro inevitável 

em suas salas de aula. As diversidades culturais são espelhadas nos encontros que se fazem entre 

raças, religiões, local de residência, país de origem, classe social, profissão, entre outros. Esses 

encontros conduzem a uma heterogeneidade lingüística que destaca falares rurais, urbanos, gírias, 

sotaques e sintaxe diversas que adentram o aprendizado da língua de acolhimento. No caso de 

Brasil e Portugal, some-se toda essa heterogeneidade à imensa variação dialetal da Língua 

Portuguesa. A Escola terá, então, de construir Políticas Didático-Lingüísticas para as diferentes 

formas de aprender de seus alunos. 

 As Políticas Didático-Lingüísticas, essencialmente: 

 

a) Devem condizer com as Políticas Lingüísticas oficiais da nação; 

b) São resultantes da opção sobre a Concepção de Língua/Linguagem; 

c) Manifestam-se nas Metodologias e Estratégias das Práticas Pedagógicas; 

d) Devem ser instrumentos de aproximações às línguas e dialetos. 

A Universidade, através dos Cursos de Formação de Professores, deverá estar em constante 

vigilância sobre lembrar que a Língua e suas Linguagens são os instrumentos de divulgação cultural 

dos povos, e de que não há conflito sócio-cultural que não seja precedido de conflito lingüístico. 

Acreditamos que questões relevantes deveriam ser constantemente levantadas, tais como: 

 

1. Qual o papel do Curso de Formação de Professores que atuam, ou atuarão, como ministrantes do 

ensino de Língua Portuguesa em ambientes dialetais multi-plurilingüísticos? 

2. Que Políticas Didático-Lingüísticas aprenderam ou aprendem a construir em seu Curso de 

Formação Profissional? 

 

Não há uma receita pronta, obviamente. Mas o Curso de Formação de Professores para a 

Educação Básica necessita de algumas atualizações, quer no Brasil, quer em Portugal, ou mesmo 

em África, embora a Língua Portuguesa esteja, como está há muito tempo, ainda em um processo 

de formação. Necessitamos de novos instrumentos, de novas metodologias, mas, muito 

especialmente, do alargamento dos estudos lingüísticos nos Cursos de Formação de Professores 

para o 1º Ciclo do Ensino Básico (Portugal) e para o Ensino Fundamental e Médio (Brasil). Nossa 
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sugestão é que, de modo urgente e inadiável, reformulemos nossos Cursos de Formação de 

Professores, com: 

 

a. Introdução de estudos teórico-práticos da Sociolingüística que considerem a Língua, a Cultura e 

a Sociedade (Formada ou em Formação); 

b. Introdução de estudos teórico-práticos da disciplina de Análise Lingüística, que é um 

alargamento da reflexão sobre a língua, mas que ultrapassa essa reflexão na medida em que o 

aluno passa a escrever refletindo sobre os aspectos formais do discurso que divulga por escrito, 

com clareza, concisão e coerência. Ao mesmo tempo, a reflexão sobre a língua é socializada na 

própria sala de aula, eliminando a correcção individual da escrita pelo professor, o que 

consideramos ser  um trabalho solitário, cansativo e não produtivo para o aluno, autor do texto; 

c. Introdução de estudos teórico-práticos de Metodologias de Ensino que orientem a utilização de 

Mapas Geográficos como Manuais de Ensino, ou como Livros Didáticos. Nossa sugestão sobre 

a utilização dos mapas Geográficos baseia-se na experiência que temos de que tais mapas 

possuem, em seus limites territoriais, temas interessantes e atractivos para desenvolver a Leitura 

e a Escrita no Ensino Básico. Ao mesmo tempo, tais temas possibilitam que os estudantes 

relatem suas histórias de vida, de origem, de experiências humanas nos processos migratórios 

que, quando socializadas na escola, provocam e facilitam aproximações e respeito pelas 

diferenças sócio-lingüístico-culturais das diversas regiões, quer do próprio país de acolhimento, 

quer de diferentes nações que ali se encontram. Nesse sentido, e também por ser uma 

metodologia e estratégia de trabalho ainda não divulgada, sugerimos um intenso trabalho que 

inicia-se no Curso de Formação de Professores e consolida-se na aproximação de línguas e 

povos na rede de Ensino. 

 

 Acreditamos que os Cursos de Formação de Professores para o Ensino Básico, onde quer 

que ocorra essa formação (Brasil, África, Portugal), ao alargarem seus estudos sócio-lingüístico-     

-culturais com a Metodologia de localização de temas de Leitura e Escrita nos Mapas Geográficos 

de diversos locais, possibilitam que o futuro professor desse nível de ensino possa: 

 

a) Ser culturalmente sensível para aceitar todas as diferenças de suas salas de aula; 

b) Perceber que cada aluno não só é diferente, mas também aprende de maneira diferente; 

c) Respeitar os valores dos alunos e ensiná-los a respeitar os valores do Outro; 



 
 
 
 

 
 30 

d) Transmitir valores como acréscimo e não como forma de substituição; 

e) Livrar-se do preconceito racial, lingüístico e social; 

f) Despertar o amor à Língua Portuguesa como língua de aproximação e jamais língua de 

afastamento. 
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“Língua Portuguesa e Integração”: Convergências 
 

Elisabete Afonso 

E. S. Dr. Jaime Magalhães Lima – Aveiro/Portugal 

 

Cabe-me, neste momento, traçar em linhas muito gerais uma síntese dos trabalhos 

apresentados durante este seminário. 

 

Tivemos, neste dia, uma pluralidade de enfoques convergindo para uma mesma 

problemática: LÍNGUA PORTUGUESA E INTEGRAÇÃO. 

Aqui se convocaram diferentes ângulos de abordagem – das ciências às vivências –, modos 

de pensar uma realidade complexa e de encontrar fundamentos em que assente uma intervenção 

educativa no domínio do Português Língua Não Materna.  

Pudemos compreender, com a síntese apresentada pelo Prof. Jorge Arroteia, a vertente 

sociológica do problema, acompanhando a dinâmica das migrações internacionais e as 

particularidades de que este fenómeno se reveste, no contexto português. 

Da caracterização sociológica de um país que só recentemente se (re)descobre destino de 

imigração partiu-se para um novo enfoque.  

Desta vez, com a intervenção da Prof.ª Maria José Grosso, a atenção centrou-se nas 

populações imigradas enquanto falantes da língua do país de acolhimento e pudemos acompanhar a 

sua reflexão sobre as competências desses ‘utilizadores elementares’, aprendentes da LP, cuja 

Didáctica actualmente se questiona e se constrói.  

A sistematização da investigação sobre representações de Aprendentes de três das 

comunidades imigrantes de maior relevância no nosso país (as comunidades ucraniana, chinesa e 

cabo-verdiana) foi apresentada por um grupo de investigadoras da UA: Ana Amaral, Ana Luísa 

Oliveira, Rosa Faneca, Teresa Ferreira e Zilda Paiva.  

Para a caracterização destes novos públicos de aprendentes de Português Língua Não 

Materna, identificaram estratégias de aprendizagem a que mais frequentemente recorrem e 

correlacionaram a importância por eles atribuída à LP e os seus percursos de integração. 

Evidenciaram, também, as principais dificuldades linguísticas sentidas por estes falantes: a 

concordância das formas verbais e formação dos tempos dos verbos, a utilização da preposição, a 
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estrutura da frase e a pronúncia – aspectos relativamente aos quais os professores de Português (em 

contexto formal e não formal) devem estar atentos. 

Também a comunicação de Iana Pliássova nos trouxe um contributo importante, analisando 

o domínio da Língua Portuguesa por parte de alguns dos imigrantes ucranianos e apontando razões 

para os principais obstáculos que surgem a essa aquisição/aprendizagem. 

Passámos, depois, à escuta de discursos na 1ª pessoa – os testemunhos de Mai Ran e Vilena 

Yehorova que nos trouxeram, nos seus distintos percursos de aprendizagem da LP, o seu saber de 

‘vivências’ feito.  

Das reflexões sobre formas de aprendizagem da LP por não nativos, passou-se, por último, 

na intervenção da Profª Maria do Socorro Pessoa, à consideração de políticas linguístico-culturais, 

temática de importância central face ao acentuado plurilinguismo existente, ressaltando-se nessa sua 

intervenção, quer a importância da Educação Linguística na Formação de Professores, quer a 

responsabilidade que à Escola cabe, enquanto espaço privilegiado de construção da integração 

social. 

Finalmente, julgo oportuna uma palavra de agradecimento à coordenadora do Projecto 

Aproximações à Língua Portuguesa: atitudes e discursos de não nativos residentes em Portugal, a 

Profª Maria Helena Ançã, pelo contributo trazido para a compreensão de uma realidade que nos 

interpela enquanto cidadãos e nos exige, enquanto professores, a procura de formas de agir que 

possibilitem caminhos (mais felizes) de integração. 
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