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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é analisar as representações sociais da língua portuguesa que 

circulam entre os estrangeiros que prestam a prova de proficiência CELPE-Bras, exame 

instituído pelo governo brasileiro para avaliar a proficiência nessa língua.  Apoiado na 

perspectiva psicossocial das representações sociais, conforme entendida por Serge Moscovici 

e colaboradores e complementada pela visão dialógica de Ivana Marková, buscou-se analisar 

as representações de estrangeiros relativas à língua portuguesa por meio de questionário, 

contendo questões abertas, fechadas e de associação livre, aplicados a 95 candidatos ao exame 

CELPE-Bras na sua edição de 2012, de modo a responder às seguintes questões orientadoras: 

1) Quais as representações sociais que o estrangeiro candidato ao exame CELPE-Bras tem da 

língua portuguesa?  2) As motivações para a vinda ao Brasil e para realizar o exame CELPE-

Bras impactam as representações sociais da língua? 3) Essas representações sociais são 

influenciadas de acordo com a “matriz cultural” de origem do examinando?  As análises 

indicam que a língua portuguesa é vista como bonita, musical e difícil, e que há uma 

tendência a repetirem-se, para a língua, os conteúdos estereotipados da cultura brasileira, tanto 

entre estrangeiros latino-americanos como entre os pertencentes a outras matrizes culturais, 

independentemente de suas motivações de aprendizado. 

 

Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira, Representações Sociais, CELPE-Bras. 

  



 

Abstract 

 

 

 

The main objective of this study was to analyze the social representations of the Portuguese 

language circulating among foreigners who were taking the CELPE-Bras test, an exam 

introduced by the Brazilian government to evaluate proficiency in Portuguese. Based on Serge 

Moscovici’s psychosocial construct of “social representations” and complemented by Ivana 

Marková’s dialogic perspective of this theory, we sought to analyze foreigners’ 

representations of the Portuguese language utilizing a questionnaire containing open, closed, 

and free association questions. The questionnaire was distributed to 95 candidates during the 

second edition of the 2012 CELPE-Bras exam and sought to answer the following guiding 

questions: 1) What are the social representations that foreigners taking the CELPE-Bras exam 

have of the Portuguese language? 2) Do their motivations for coming to Brazil and taking the 

CELPE-Bras have any impact on the social representations of the language? 3) Are the social 

representations influenced by the "cultural matrix" of the examinee? The findings indicate 

that the Portuguese language is seen as being beautiful, musical and difficult, and that there is 

a tendency to repeat the stereotyped contents held for culture to language, both among 

foreigners from Latin American and among those belonging to other cultural sources, 

regardless of their motivations. 

 

Keywords: Portuguese as a Foreign Language, Social Representations, CELPE-Bras. 
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INTRODUÇÃO  

 

A relevância político-econômica que o Brasil vem adquirindo em nível mundial e o papel 

estratégico de líder que o país desempenha no Cone Sul têm mudado a sua imagem no 

exterior. Consequentemente, tem atraído um número crescente de estrangeiros que vêm para 

cá em busca de oportunidades de trabalho e estudo, consolidando-se como destino de 

profissionais europeus, asiáticos, americanos e latino-americanos. A situação vem ao encontro 

dos interesses nacionais, uma vez que o Brasil sofre com a falta de profissionais 

especializados, principalmente na área das engenharias e da medicina1. Esses estrangeiros têm 

interesse ou necessidade de aprender o português, língua que hoje em dia, principalmente por 

causa do aumento populacional nos países onde é oficial, já assumiu a 4º posição como mais 

falada do mundo (por aproximadamente 244 milhões de pessoas2), seja como língua materna, 

língua estrangeira ou língua de herança. 

 

Algumas classes de profissionais liberais – como os ligados às áreas da saúde e da 

engenharia – para trabalhar legalmente no país e terem revalidados seus diplomas, precisam 

prestar a única prova de proficiência em língua portuguesa reconhecida pelo governo 

brasileiro – o CELPE-Bras. Por isso, proporcionalmente, nos últimos anos, vem aumentando 

o número de candidatos3 que prestam o exame, no qual a competência é “avaliada pelo seu 

desempenho em tarefas que se assemelham a situações que possam ocorrer na vida real” 

(BRASIL, 2009). Em outras palavras, busca-se avaliar a competência comunicativa4 de 

estrangeiros ao usar a Língua Portuguesa, ao produzir textos comunicativos sobre assuntos 

gerais e cotidianos, em diversos gêneros textuais simulando situações reais de uso da língua. 

Entre esses candidatos, nota-se a predominância de pessoas oriundas da América Latina. Para 

                                                 
1 No momento em que se redige este trabalho, intenso debate público se desenrola sobre o plano do governo 
brasileiro de trazer médicos estrangeiros para suprir a falta de médicos em localidades remotas e nas periferias 
das grandes cidades, o Projeto Mais Médicos, com uma forte tendência dos Conselhos de Medicina de se 
manifestarem contra essa política. Os profissionais contratados por esse programa estão dispensados de 
realizarem o Celpe-Bras num primeiro momento, sendo necessário apenas que passem em uma prova de 
rendimento (e não de proficiência na língua), que avalia o uso da língua em relação a  situações de prática 
médica cotidiana básica no SUS. 
2 Segundo o site do Observatório da Língua Portuguesa, http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/dados-estatisticos/as-
linguas-mais-faladas/10-linguas-mais-faladas-no-mundo, acesso em 30 de abril de 2013. 
3 O INEP passou a se referir à pessoa que presta a prova Celpe-Bras como examinando. Neste trabalho, portanto, 
candidato e examinando serão usados indistintamente. 
4 A competência comunicativa, segundo Canale e Swain (1980, 1983, apud BERWIG, 2004) possui quatro 
componentes: a competência gramatical ou linguística, ligada ao código da língua; a competência 
sociolinguística, ligada às regras de uso da língua e do discurso dependendo do contexto; a competência 
discursiva, a produção apropriada de diferentes gêneros textuais e a competência estratégica, a habilidade de 
desenvolver estratégias para compensar falhas na comunicação. 

http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/dados-estatisticos/as-linguas-mais-faladas/10-linguas-mais-faladas-no-mundo
http://observatorio-lp.sapo.pt/pt/dados-estatisticos/as-linguas-mais-faladas/10-linguas-mais-faladas-no-mundo
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preparar essas pessoas, surgiram cursos em várias instituições, notadamente no âmbito 

universitário, cuja demanda vem subindo ano após ano. 

 

O interesse da pesquisadora pelo estudo das representações sociais da língua 

portuguesa deve-se a dois fatores. Primeiro, o contato constante ao longo da vida com culturas 

estrangeiras, de onde advém o interesse pelas nuances culturais. Segundo, o fato da 

pesquisadora ser atualmente a professora responsável pelo curso preparatório para o CELPE-

Bras na Instituição de Ensino Superior (doravante IES) da grande São Paulo onde foi 

realizado o estudo – o segundo maior posto aplicador do CELPE-Bras no Brasil, com mais de 

250 examinandos inscritos na última edição (outubro/2013). Sabe-se que é de vital 

importância para os professores de Português como Língua Estrangeira (doravante PLE5) 

conhecer as representações sociais que os seus alunos detêm da língua que estudam, visto que 

comprovadamente o aprendizado de uma língua estrangeira pode ser influenciado pela 

representação social que se tem da mesma (CASTELLOTI & MOORE, 2002), daí ser 

relevante descobrir quais as representações que os estrangeiros têm do português que eles 

estão aprendendo – neste caso o português variante brasileira6 – já que esse conhecimento 

pode impactar na formação de professores de PLE e em sua prática didática.  

 

 Para fazer esta análise, este trabalho apoia-se na teoria das representações sociais 

conforme proposta por Serge Moscovici no campo dos estudos psicossociais, complementada 

pela perspectiva dialógica de Ivana Marková7. Para estudar o Estrangeiro, especificamente, a 

abordagem dialógica é imprescindível e sem ela, uma análise estrutural de suas falas não faria 

sentido. Por ser o protótipo da alteridade e representar o diferente, é preciso entender o locus 

de onde esse estrangeiro fala e o discurso contido em suas palavras. 
                                                 
5 Existem várias terminologias para o ensino de português como língua não materna. Se o português coexiste 
com outras como língua nacional ou afetiva, pode ser chamado de língua segunda (L2) ou língua adicional (LA), 
se é falado pelos ascendentes imigrantes de uma pessoa que deseja aprendê-lo, é chamado de língua de herança. 
Na Universidade de São Paulo, por exemplo, adota-se a sigla PFOL, que significa Português para Falantes de 
Outras Línguas, para incluir indígenas que, não sendo estrangeiros no Brasil, ainda assim aprendem o português 
como L2. Neste trabalho, adota-se PLE, a sigla usada pela instituição na qual a autora trabalha. 
6 Português variante brasileira é o termo usado na Linguística para diferenciar o português falado no Brasil do 
português falado em Portugal (variante europeia) e em países africanos e asiáticos.  É do português variante 
brasileira que este trabalho trata, e a esta variante se referirá, a menos que de outra maneira esteja especificado. 
7 As linhas de pesquisa em representações sociais podem ser divididas em quatro vertentes: a que tem um viés 
processual, preocupada com o papel regulador das representações sobre as interações sociais (representada por 
Denise Jodelet); a que tem um viés estruturalista estudando as características estruturais relacionadas às práticas 
sociais (Jean-Claude Abric); a de viés sociológico, que investiga a ação das estruturas sociais na elaboração das 
representações (William Doise); e a de viés dialógico, de Ivana Marková, pautada no conceito da dialogicidade 
(VILLAS BÔAS, 2010, p. 77). 
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 Na Europa, onde trabalhos a respeito do plurilinguismo inerente ao continente e seus 

habitantes são comuns, o estudo das representações sociais dos idiomas e dos seus falantes é 

uma ferramenta de entendimento sobre a questão complexa da coexistência histórica e nem 

sempre pacífica de tantas línguas e culturas em espaço reduzido. Destaca-se entre eles, o já 

citado estudo de referência de Castelloti & Moore (2002) sobre as representações sociais das 

línguas e do ensino, que é usado como orientador para o desenvolvimento de políticas 

linguísticas na Europa. Nele, as autoras afirmam categoricamente que as representações 

sociais influenciam o aprendizado de um idioma como segunda língua e que existe uma 

ligação estabelecida entre “atitudes e representações por um lado e o desejo de aprender 

línguas e o sucesso ou fracasso de tal aprendizado pelo outro” (2002, p. 7). Outra iniciativa 

digna de nota foi o projeto Imagens das línguas na comunicação intercultural: contributos 

para o desenvolvimento da competência plurilíngue8, desenvolvido durante 36 meses pela 

Universidade de Aveiro, em Portugal, que entre outros objetivos buscava recolher as imagens 

das línguas em diferentes contextos e examinar como elas afetam o aprendizado (ANDRADE, 

ARAÚJO & SÁ, MOREIRA, 2007).  

 

 A respeito especificamente das representações sociais do idioma português, variante 

europeia, está em andamento o projeto Imagens do (Ensino) de Português no Estrangeiro 

(MELO-PFEIFER & SCHMIDT, 2012), numa parceria entre a Coordenação do Ensino 

Português na Alemanha, a Coordenação do Ensino Português do Reino Unido e o Instituto 

Camões em Portugal. No Brasil, existem vários trabalhos na área de Português como Língua 

Estrangeira, mas não foi possível encontrar na literatura nenhum estudo a respeito 

especificamente das representações sociais do português, variante brasileira, circulantes entre 

estrangeiros. Existem estudos próximos referentes às representações culturais que estes detêm 

a respeito do Brasil e do brasileiro (BERWIG, 2004; FILARDI, 2008), e outros que abordam 

as representações sociais que estão sendo veiculadas pelo próprio material e contexto do 

exame CELPE-Bras (LIMA, 2008; MACHADO, 2011).  

 

Esta lacuna deve-se provavelmente ao processo apenas recente e ainda em andamento 

de mudança de status da língua portuguesa no mundo9. Até alguns anos atrás, em comparação 

                                                 
8  Fonte: http://www.ua.pt/cidtff/lale/PageText.aspx?id=9585, acesso em 20 de abril de 2013. 
9 Essa mudança de status que a língua está sofrendo se reflete na – ou é causada pela - cobertura que lhe vem 
sendo dada pela mídia nacional e mundial e que interessa a este trabalho, pois no processo de investigação das 
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com outras línguas como o inglês, francês ou alemão, ainda existia um número relativamente 

menor de pesquisas a respeito do ensino de português como segunda língua (COITINHO, 

2007), e entre esses estudos, era ainda menor o número de trabalhos dedicados ao CELPE-

Bras. Nota-se que esse quadro, felizmente, está mudando. 

 

 No Brasil, pesquisas sobre as representações sociais da língua inglesa e do 

aprendizado da mesma e sua importância no cotidiano do aluno, influenciando sua motivação 

para aprender, permitem afirmar que as representações sociais negativas podem prejudicar os 

processos de aprendizado (LUSTOSA, 2003; COSTA & LIMA, 2007). Na Europa, Perrefort 

(1997 apud CASTELLOTTI & MOORE, 2002) e Muller (1998 apud CASTELLOTTI & 

MOORE, 2002) mostraram que a imagem negativa que franceses têm do alemão influencia 

suas representações sociais sobre o aprendizado: a imagem de ser uma língua dura e complexa 

origina e se reflete em suas representações de que aprender a mesma é árduo e difícil.  Ora, à 

medida que as representações de um idioma podem ser influenciadas positivamente, é 

possível se reconstruir a representação que o aluno tem do aprendizado do mesmo, de onde 

advém a importância deste estudo. 

 

Esta pesquisa adotará o viés cultural do ensino de línguas estrangeiras. Entende-se que 

a língua é parte da cultura e professores de línguas estrangeiras devem perceber que qualquer 

tipo de dissociação entre elas no processo ensino-aprendizado é impossível de acontecer, pois 

                                                                                                                                                         
representações, é fundamental atentar para as “condições sociais” em que estas são produzidas. A influência da 
mídia de massa na formação dessas condições é inegável, e tanto na mídia impressa como na televisiva, tem 
havido aumento no espaço dado ao tratamento tanto da entrada de imigrantes no país, como do aumento da 
procura pelo aprendizado do português como língua estrangeira. Para darmos um exemplo do discurso midiático 
circulante na atualidade a respeito da língua portuguesa, citamos quatro manchetes relativamente recentes, que 
delineiam o contexto no qual as representações sociais da língua portuguesa entre os estrangeiros vêm sendo 
produzidas. 
1-Brazilian Portuguese is the Best language – if you want a decent return on your investment, says Helen Joyce, 
the best language to learn is Brazilian Portuguese… 
 http://moreintelligentlife.com/content/ideas/helen-joyce/brazilian-portuguese-best-language, acesso em 28 de 
abril de 2012. 
2 - Língua portuguesa atrai jovens nos EUA -Cresce a procura pelo idioma entre profissionais norte-
americanos de olho no mercado de trabalho brasileiro 24/06/2012 
http://classificados.folha.com.br/empregos/1109303-lingua-portuguesa-atrai-jovens-nos-eua.shtml  
3- Português é POP. Flávia Foreque. Folha de São Paulo, São Paulo, 16/10/2011.Disponível em: 
http://acervo.folha.com.br/fsp/2011/10/16/10. Acesso em 16 de outubro de 2011. 
4- Brasil de oportunidades faz curso de português ‘bombar’, 05/08/2012 – Folha de São Paulo, Jornal, São 
Paulo, SP. 
5- O Livro está na mesa – A boa imagem do Brasil despertou um itneresse nunca visto pelo estudo do português 
no exterior. Os alunos acham que dominar o idioma pode trazer vantagens profissionais – Carolina Melo – 
Revista Veja, Edição 2299 de 12 de dezembro de 2012. 
 

http://moreintelligentlife.com/content/ideas/helen-joyce/brazilian-portuguese-best-language
http://classificados.folha.com.br/empregos/1109303-lingua-portuguesa-atrai-jovens-nos-eua.shtml
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língua e cultura estão imbricadas. Nesta linha de pensamento, conhecer as representações 

sociais que os estrangeiros que estão vindo para o país têm da língua portuguesa – parte da 

cultura – é fundamental para se pensar nos princípios do multiculturalismo que precisam ser 

fomentados para uma convivência plena, dentro e fora da sala de aula, capaz de banir 

preconceitos e estereótipos, especialmente neste momento da história, em que o movimento 

migratório adquire relevância até para o desenvolvimento estratégico de setores de 

infraestrutura interna (como a indústria do petróleo e a naval). Já que o ensino de PLE no 

Brasil deve estar integrado ao ensino da cultura brasileira, o ensino do novo idioma deve ser 

abordado como um processo que pode propiciar ao estrangeiro “uma nova forma de observar, 

descrever e perceber uma (sic) outra visão de mundo” (TROUCHE, s/d/). Infelizmente, 

conforme notado por Muller & de Pietro, não é incomum que no ensino de língua-cultura, 

professores de línguas estrangeiras tenham a tendência de justamente “reforçar os 

estereótipos” (2001 apud CASTELLOTTI & MOORE, 2002). Neste sentido, este trabalho 

pretende fazer um alerta contra a reprodução de estereótipos culturais em sala de aula.  

 

 O estrangeiro, quando chega ao Brasil, traz consigo uma representação da língua 

portuguesa, mesmo que rudimentar, e que se manterá ou não conforme a experiência que a 

imersão na língua vai lhe proporcionar. Essa língua nova (L2) impõe uma nova realidade com 

a qual o estrangeiro precisa lidar e precisa ressignificar. Mais do que uma dificuldade 

passageira ou um novo desafio, a L2 será constituinte da própria identidade deste sujeito, que 

é fundamentalmente um ser em transformação (GRIGOLETTI, 2012), ele pode se apoderar da 

nova língua e através dela integrar-se ou não no novo país. Cindir-se ou fundir-se na e pela 

linguagem.  

 

A L2 é fundante da identidade nova que o sujeito está criando para si e, 

dialogicamente, o estrangeiro é capaz de ressignificá-la para nós. Quando se menciona 

dialogismo, vem à mente Bakhtin, para quem “a cultura alheia só se revela em sua 

completude e em sua profundidade aos olhos de outra cultura” (BAKHTIN, 1997a, p.368, 

apud GRIGOLETTI, 2012). Para Grigoletti, ainda citando Bakhtin: 

 
O estrangeiro é alguém falando de fora a língua do Outro (país de imigração): ao 

mesmo tempo que, num primeiro momento, ao enunciar, tenta colocar-se no lugar 

desse Outro, posteriormente, pode tirar proveito de sua exotopia temporal e cultural, 

formulando à cultura alheia novas perguntas que ela mesma não se formula. Ele 
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busca nela uma resposta a perguntas suas e a cultura alheia responde, revelando seus 

aspectos novos, suas profundidades novas de sentido (GRIGOLETTI, 2012, p.75) 

 

O estrangeiro é capaz de formular perguntas que nós já (ou ainda) não nos formulamos 

sobre a nossa língua e a nossa cultura. É capaz de ver o não vemos e dizer o que não dizemos.  

 

 Estuda-se o Estrangeiro pelo mesmo motivo que se viaja e se aprende novas línguas. 

Para encontrar o Outro dentro de si, para diferenciar-se do grupo a que se pertence, para 

entender as próprias origens e valores ao compará-los com os dos outros. Estudar o 

estrangeiro serve para estabelecer um diálogo com a própria imagem, conforme espelhada no 

outro, para entender melhor a própria constituição e a do país onde se nasceu. Nesta época de 

fragmentação do sujeito, esse percurso ajuda a construir a própria identidade e, no mundo 

globalizado, a entender o que é local e o que é global. Olhar para dentro de si com os olhos do 

Outro cria conhecimento ao desnaturalizar o natural e relativizar nosso sistema de visão de 

mundo com outros diferentes do nosso. Ressalve-se que nesse processo, é preciso tomar 

cuidado para evitar julgamentos de valor entre o que seria o “melhor” e o que seria o “pior”, 

já que sempre houve na história da humanidade a tendência a hierarquizar culturas e línguas10. 

Estudar o estrangeiro, não é ser sujeito colonizado, é admirar a riqueza que existe na 

diversidade cultural. É fugir do alienante ufanismo, fugir dos limites que a língua e a cultura 

materna impõem e conquistar as fronteiras da diversidade. Como salientam Castelloti & 

Moore (2008, p.8), os nossos estereótipos com relação aos estrangeiros, uma vez que se 

formam por meio do contraste e comparações, necessariamente revelam as representações 

sociais que temos de nós mesmos enquanto nação (uma das instituições abstratas mais 

estáveis na qual a identidade se apoia). E se muitas vezes não nos sentimos pertencentes à 

nação brasileira, principalmente quando a nação parece ser representada por estereótipos 

como futebol, samba, mulher e praia, espera-se que pesquisas como esta ajudem a 

ressignificar criticamente a própria identidade nacional, informadas pela voz do estrangeiro.  

  

                                                 
10 Famoso é o dito que assevera ser o alemão a língua por excelência da filosofia. Antonio Houaiss, por exemplo, 
postulava que “temos de aceitar – pelo menos por ora – a isonomia estrutural das línguas e sua heteronomia 
cultural, vale dizer, temos que admitir que virtualmente todas as línguas são capazes de exprimir o que outras 
exprimem, mas, ao mesmo tempo, temos que admitir que algumas atingiram um estádio cultural qualitativa e 
quantitativamente mais apto a exprimir o que outras não exprimem ainda” (HOUAISS apud ELIA, 2000, p.20). 
A essas, Houaiss chamava “língua de cultura”, as que por tradição, acumularam cultura. No entanto, adotamos 
neste trabalho uma visão holística das línguas e culturas, crendo ser necessário esse posicionamente para ajudar a 
promover a tolerância entre os povos. A aceitação, a abertura e o respeito convidam ao dialogismo, enquanto a 
hierarquização convida à luta e à dominação do suposto fraco pelo forte. 
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  Tendo dito isso, o objetivo deste trabalho é o de analisar as representações sociais do 

idioma português circulantes entre estrangeiros que prestam a prova CELPE-Bras por meio 

das seguintes questões norteadoras: 1) Quais as representações sociais que o estrangeiro 

candidato ao exame CELPE-Bras tem da língua portuguesa?  2) As motivações para a vinda 

ao Brasil e para realizar o exame CELPE-Bras impactam as representações sociais da língua? 

3) Essas representações sociais são influenciadas de acordo com a “matriz cultural” de origem 

do examinando? 

 

Por meio de observações assistemáticas e de redações exploratórias ministradas no 

começo do curso preparatório para o CELPE-Bras percebeu-se que os alunos (em sua 

maioria) se expressam em relação à língua portuguesa de uma forma muito positiva e, 

também, que têm uma visão estereotipada do Brasil e seu povo.  Essa positividade poderia ser 

influenciada pela esperança que mostram alguns de ter uma vida melhor no Brasil do que em 

seus respectivos países por um lado, ou pela imagem que o brasileiro tem no exterior de ser 

um povo alegre, por outro. Esses fatos levantam as hipóteses de que 1) a língua portuguesa é 

vista pelo estrangeiro como fácil e bonita e não apresenta maiores dificuldades e de que 2) há 

alguma correlação no imaginário coletivo do estrangeiro entre o idioma, o Brasil e seu povo.  

 

  Diante do exposto, o presente trabalho apresenta-se estruturado da seguinte forma: No 

capítulo 1 será apresentada a fundamentação teórica, em que se discutem as origens, a 

definição e as funções das representações sociais, bem como sua conexão intrínseca com a 

comunicação e a linguagem. No capítulo 2 serão abordados conceitos referentes à língua 

portuguesa variante brasileira, às políticas linguísticas brasileiras e ao contexto da pesquisa. 

No capítulo 3, serão informados os procedimentos metodológicos de coleta de dados e a 

metodologia empregada para análise dos mesmos (análise de conteúdo e uso dos softwares 

EVOC e ALCESTE). O Capítulo 4 analisa e discute os dados. Em seguida, o trabalho traz as 

considerações finais.  

 

Com este trabalho, pretende-se analisar as representações sociais da língua portuguesa que 

circulam entre os estrangeiros que prestam a prova de proficiência CELPE-Bras, visando 

oferecer recursos ao professor de Português como Língua Estrangeira que levem à reflexão 

sobre sua prática. 
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1. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

1.1 A gênese de uma teoria do conhecimento social – a reabilitação do senso comum 

 

O século XX foi testemunha da mudança veloz de paradigmas no pensamento humano. Além 

dos avanços científicos acelerados, as ciências humanas também passaram por movimentos 

relevantes, que se iniciaram com a consolidação do conceito do inconsciente e culminaram na 

pós-modernidade. Em uma trajetória cheia de alternâncias, o sujeito dicotômico e positivista 

do início do século foi reduzido em determinado momento a um simples organismo executor 

de comportamentos com base no estímulo-resposta, passando depois por uma exacerbação 

individualista e exagerada dos seus processos mentais, até chegar, não sem razão, à posição de 

sujeito “fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2006, p. 12). O legado do século XX para o século 

XXI é uma “ordem mundial” complexa e instável, caracterizada pelo progresso científico e 

tecnológico, pela globalização e pela fragmentação do sujeito. 

 

Dentro das ciências humanas, nos interessa examinar mais detalhadamente as 

mudanças ocorridas na área da Psicologia Social, para podermos entender como o conceito de 

“representações sociais” tomou a forma que detém hoje. Pode-se dizer que seu progresso 

como construto teórico acompanhou pari-passu, ou mesmo, foi fruto, da necessária 

incorporação da dialética da interação social na construção do sujeito, incorporação esta que 

já ocorrera anteriormente em outras áreas como na Antropologia com Lévy-Bruhl, na 

Psicologia com Vigotsky e Piaget11, e na Linguística com Bakhtin, entre outros.  

 

O primeiro a usar o termo “representação coletiva” entendida como as “crenças, 

sentimentos e ideias habituais, dadas e homogeneamente compartilhadas de uma 

comunidade”, foi Émile Durkheim (cf. JOVCHELOVITCH, 2008, p. 97). Para Jovchelovitch 

(2008), Durkheim – e posteriormente Piaget, baseado nele – entendeu que o ser representa e 

conforma a realidade de acordo com seu contexto social, o que foi um grande avanço à época 

                                                 
11 O legado de Lévy-Bruhl para as teorias de Piaget, Vygotsky e posteriormente, Moscovici, é indiscutível. Em 
seu estudo com sociedades primitivas, Lévy-Bruhl descobriu que o pensamento passa por transformações 
qualitativas ao longo do desenvolvimento humano e que várias formas de pensar coexistem num mesmo 
indivíduo ou grupo. Recusou-se a adotar a visão positivista corrente no início do século XX de que a evolução 
progressista pressupõe a separação do indivíduo do seu contexto social e de suas emoções e afetos. 
(JOVCHELOVITCH, 2008). 
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por construir a ponte entre o ser psicológico e o ser social. Por estar baseado em Kant, 

Durkheim deixou de perceber a dialética existente na coconstrução do real pelo sujeito, que 

influencia e é influenciado pelo seu entorno.  

 

Serge Moscovici, psicólogo social romeno refugiado na França na década de 1950, viu 

o potencial das “representações” como uma tentativa de entender o funcionamento, a gênese e 

a dinâmica do saber não científico, o pensamento naïve que circula entre as pessoas do povo, 

valorizando o até então desprezado conhecimento do senso comum. Para Moscovici, o senso 

comum era “a própria matéria prima da psicologia social, do mesmo modo que o mito o é 

para a antropologia, os sonhos para a psicanálise, ou o mercado para a economia” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 322). Tendo nascido em uma aldeia camponesa de um país 

comunista, ele quis reabilitar os saberes do povo fundamentados na “experiência do dia a dia, 

na linguagem e nas práticas cotidianas” (MOSCOVICI, 2011, p. 310), até mesmo como uma 

atividade política e ideológica já que toda a filosofia racionalista europeia sempre considerou 

o senso comum como um saber menor, hierarquicamente inferior ao saber científico. O 

marxismo, por exemplo, ideologia por trás do regime no qual Moscovici se criou, postulava 

que o senso comum precisaria ser erradicado e substituído pelo conhecimento científico. Da 

mesma forma Durkheim, como quase todos os cientistas de sua época, acreditava que o senso 

comum, além de trivial, era errado (MARKOVÁ, 2006, p. 182). No entendimento de 

Moscovici e no entendimento atual da Psicologia Social que emprega a noção das 

representações sociais, os saberes comum e científico coexistem em nível de igualdade, pois 

“correspondem a necessidades diferentes e desempenham diferentes funções na vida social” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p.23).  

 

Segundo nos conta o próprio Moscovici (2011), uma das influências marcantes que o 

levaram a se envolver com o estudo do senso comum foram as ideias do antropólogo Lucien 

Lévy-Bruhl para quem o pensamento primitivo não é apenas um estágio inicial do 

pensamento científico, mas está presente em toda mente humana. Para Lévy-Bruhl existem 

várias lógicas de pensar em cada indivíduo, e uma não é melhor do que a outra. Elas 

simplesmente são aplicadas em diferentes contextos. Em concordância, Moscovici sugere que 

existe uma “polifasia cognitiva” inerente à própria mente humana, que leva os indivíduos a 

“usar diferentes modos de pensamento e diferentes representações, de acordo com o grupo 
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específico ao qual pertencem, ao contexto em que estão no momento” (MOSCOVICI, 2011, 

p. 328) .  

 

Mas o que realmente diferenciou Moscovici de Durkheim é a fundamentalidade dos 

pressupostos dialógicos e dialéticos12 que permeiam o construto das representações sociais. 

Para Durkheim, as representações são um conceito, um elemento estático, para Moscovici, um 

fenômeno, dinâmico e plástico, vivo e móvel. Moscovici resume da seguinte forma as 

principais diferenças entre os dois modos de ver as representações: 

 
As representações coletivas se constituem em um instrumento explanatório e se 

referem a uma classe geral de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc), para nós 

são fenômenos que necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos 

que estão relacionados com um modo particular de compreender e de se comunicar – 

um modo que cria tanto a realidade como o senso comum (2011, p.49) 

 

Pode-se considerar que Moscovici se apoiou nos seguintes pensadores clássicos para 

desenvolver sua teoria: Lévy-Bruhl, Durkheim, Piaget, Vygotsky (ainda que tardiamente) e 

Freud (MARKOVÁ, 2003). Acompanhando Lévy-Bruhl e Vygotsky, Moscovici recusou-se a 

acreditar numa evolução linear e contínua da consciência, com a substituição progressiva de 

saberes menos racionais, primitivos e ingênuos, para os mais racionais e lógicos, que 

ocorreria no ser humano em estágios (como em Durkheim e Piaget), mas postulou uma 

evolução descontínua e uma coexistência de saberes. Com Freud e sua pesquisa sobre a 

sexualidade infantil, Moscovici foi inspirado a pensar os processos pelos quais as 

representações são interiorizadas, passando da vida do social e de todos, para a vida de cada 

um, em nível consciente e inconsciente, em um processo de interações permeadas por 

sentimentos ambíguos, permissões e proibições (MARKOVÁ, 2003). 

                                                 
12 Dialética: do grego “caminho entre as ideias”, ou seja, a contraposição e contradição de ideias que levam 
inevitavelmente a outras e à mudança.  
Dialogicidade: “A capacidade da mente humana de conceber, criar e comunicar sobre as realidades sociais em 
termos do Alter-Ego.” ((MARKOVA, 2003, p. 137) 
A confusão que se criou em torno da definição desses dois termos faz com que às vezes sejam usados 
indiscriminadamente e um no lugar do outro.  Tanto para Hegel, como para Marx, filósofos para os quais o 
conceito da dialética foi fundamental, a dialética deriva do conflito entre as forças que permeiam o mundo e 
natureza, e cuja busca por resolução modela a realidade em um continuum ascendente que leva ao progresso 
último, que para Hegel se traduz no que ele chamou de espírito absoluto e para Marx, no comunismo. Outros 
pensadores como Bakthin e Walter Benjamim rejeitam a ideia de progresso (MARKOVÁ, 2003). Em suma, a 
dialética refere-se aos movimentos de mudança social, enquanto que a dialogicidade, à comunicação. 
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Em 1961, no auge do estruturalismo, quatro anos após a publicação do primeiro livro 

de Noam Chomsky, em que este expunha os fundamentos da gramática gerativa, Moscovici 

publicou La Psychanalyse, Son Image, Son Public, fruto de sua tese de doutorado, que 

lançaria as bases do construto da teoria das representações sociais. Interessado em entender 

como um conhecimento científico tão inovador e estranho como a Psicanálise percorria e era 

assimilado pela sociedade francesa, Moscovici fez um levantamento metódico de como a 

mídia abordava a Psicanálise, e como as diferentes camadas sociais naturalizaram termos tão 

específicos como “libido”, “complexo”, “pulsão”, e outros, completamente desconhecidos até 

então do público leigo. Seus achados mostram que a necessidade inerente ao ser humano de 

“naturalizar” uma nova informação levou a psicanálise a ser comparada com atividades já 

conhecidas, como por exemplo, o rito religioso da confissão. 

 

Hoje, mais de meio século após o lançamento desse livro seminal, a Teoria das 

Representações Sociais é amplamente empregada como aporte teórico-metodológico em 

pesquisas em várias áreas, especialmente na Europa e na América Latina. No mundo anglo-

saxão, parece ter sido subestimada, provavelmente devido à tradução tardia ou mesmo 

inexistente das obras que compõem a base da teoria, e que foram publicadas originalmente em 

francês.  

 

1.2 Definição do conceito de Representações Sociais 

 

Na definição clássica dada por Denise Jodelet, as representações sociais são “uma forma de 

conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social" (2001, p.4), 

simultaneamente “o produto e o processo de uma atividade de apropriação da realidade 

exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e social da realidade” (JODELET, 2001, 

p. 5). Para Jovchelovitch: 

 
As representações sociais se referem tanto a uma teoria como a um fenômeno. Elas 

são uma teoria que oferece um conjunto de conceitos articulados que buscam 

explicar como os saberes sociais são produzidos e transformados em processos de 

comunicação e interação social. Elas são um fenômeno que se refere a um conjunto 

de regularidades empíricas compreendendo as ideias, os valores e as práticas de 
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comunidades humanas sobre objetos sociais específicos, bem como sobre os 

processos sociais e comunicativos que os produzem e reproduzem (2008, p. 87). 

 

O termo “representação”, considerando-se a epistemologia da realidade conforme ela 

já foi entendida por artistas, psicólogos e filósofos ao longo das épocas, refere-se a uma 

construção mental que o ser humano faz do mundo que o rodeia, da realidade externa. É uma 

forma de “tornar presente o que está ausente, por meio do uso de símbolos” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 33). Viver é representar. Representar é significar, construir 

sentido, criar a realidade do mundo por meio dos processos mentais.  

 

Desde Descartes, têm-se a noção da representação como algo que se dá dentro do 

sujeito individual e solitário, aparte do seu contexto social. Para esse pensador, a 

representação mental era uma construção cognitiva, objetiva e exata da realidade exterior 

(mundo-objeto), feita dentro da mente por um indivíduo neutro e isolado. No entanto, 

filósofos posteriores reconheceram que apreender a realidade não é um processo tão simples e 

solitário assim. O pensamento, que se acreditava ser originário de uma operação consciente e 

solitária da mente, é engendrado em uma teia de relações entre o inconsciente e o ego e 

moldado e impactado pelo social. Para Jovchelovitch (2008), a representação do mundo real 

tem três dimensões: a expressiva, a epistêmica e a dialógica.  A gênese da representação 

ocorre num ser tripartite: social, pois dialógico; psicológico, pois dotado de afeto; e 

cognoscente, pois busca o saber (JOVCHELOVITCH, 2008, p.57).  

 

Ainda assim, por muito tempo durante o século XX, o fator social foi ignorado 

deliberadamente por estudiosos das ciências humanas de perspectivas dualistas e 

fundacionistas, ausência que hoje, muitos consideram sanada. Ivana Marková desenvolveu um 

contundente trabalho na tentativa de criar uma teoria do conhecimento social baseado na 

epistemologia dialógica, interligando a dialogicidade e a teoria das representações sociais. Ela 

é clara em afirmar que “não existiria o Eu sem os Outros, e nenhuma autoconsciência sem 

outra consciência: uma determina a outra” (MARKOVÁ, 2003, p. 14). Para Marková a 

elaboração de representações sociais é mais uma das funções cognitivas do ser humano que 

vive em sociedade, que interpreta e ao mesmo tempo constrói e reconstrói a realidade, 

colaborando para o estabelecimento de uma cultura que perpassa o grupo.  Eventos que se 

acreditava resultantes do foro íntimo do indivíduo são, na verdade influenciados por processos 
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de articulação com o sistema social: o sujeito, ao apropriar-se e refletir sobre a realidade, o faz 

de acordo com o viés imposto por este social.  

 

Segundo Moscovici (2011), a construção da realidade social é influenciada e 

influencia a própria forma de pensar do indivíduo. Durante a formação do sujeito, a sociedade 

à qual pertence vai sendo por ele absorvida, e as informações, o conhecimento que ele 

possuirá dependerão da sua assimilação das representações circulantes. Para Moscovici, as 

representações são “instituições que nós partilhamos e que existem antes de nós termos 

nascido dentro delas, nós formamos novas representações a partir das anteriores, ou contra 

elas” (MOSCOVICI, 2011, p. 319). É uma tentativa do self de tornar familiar o que ainda lhe 

é desconhecido. Dessa forma, o self vai se constituindo, e ao mesmo tempo em que é 

influenciado pela sociedade, vai influenciando-a também e contribuindo para a construção do 

conhecimento geral, chamado de senso comum. As representações que o indivíduo detém não 

são apenas dele, não são individuais, na medida em que ele não vive isolado, mas sim, em 

uma sociedade na qual age e é agido.  

 

As diferentes realidades da experiência humana em sua luta por se comunicar, 

constroem um “consenso negociado” (JOVCHELOVITCH, 2008, p.118). As representações 

sociais são a forma como construímos, a estratégia cognitiva que empregamos e o produto 

resultante da construção da realidade que nos cerca. Não são a realidade em si, tomam o seu 

lugar por meio de um processo mental simbólico do sujeito ao se relacionar com o objeto. No 

entanto, essa tomada de lugar é tão sólida, completa e profunda, que apesar das representações 

sociais serem apenas ideias, sua autonomia é tamanha que se tornam inquestionáveis e 

adquirem tal concretude que o “peso de sua história, costumes e conteúdo cumulativo nos 

confronta com toda a resistência de um objeto material” (MOSCOVICI, 2011, p. 40). Essa 

materialidade das representações já era defendida por Durkheim em suas representações 

coletivas, tanto quanto o fora por Freud, que postulava que as construções psicológicas têm 

“uma força e um impacto tão sólido e material quanto o gesto, a ação concreta” 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p.117).   

 

Por ser um conceito complexo, as representações sociais são muitas vezes confundidas 

com o que comumente se conhece por crenças, estereótipos, atitudes e ideologias. No entanto, 

apesar de serem conceitos próximos, as representações sociais englobam as crenças, 
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estereótipos e atitudes. As atitudes são apenas uma das dimensões das representações sociais e 

dizem respeito apenas ao posicionamento dos indivíduos frente ao objeto, que são muitas 

vezes moldados e criados pelas representações sociais. Os estereótipos, por sua vez, são 

“imagens descontextualizadas, simplificadas e abreviadas que operam na memória comum e 

são aceitas por certos grupos13” (CASTELLOTI & MOORE, ANO, p. 8). Geralmente são 

frutos de um processo de generalização e homogeneização: se um brasileiro que se conheceu 

é alegre estende-se essa característica a todos os outros brasileiros, por exemplo. Essas 

imagens são criadas por meio do contraste e da comparação do eu-grupo com o Outro, 

ressaltando o que se constitui em diferenças. Quanto às crenças, enquanto frutos da fé e 

opostas ao pensamento científico racional, estão contidas nas representações sociais, 

juntamente com outros conhecimentos que brotam naturalmente do que poderia ser 

determinado como verdade (MOSCOVICI, 2011, p. 344). Como se vê, as representações 

sociais englobam crenças, preconceitos, estereótipos, atitudes e comportamentos, e estão 

permeadas e imbricadas nas ideologias que perpassam as sociedades. 

 

Antes de encerrar este item, é preciso abordar as críticas que o construto das 

representações sociais tem recebido por conta da complexidade de sua definição.  Ora, 

grandes construtos teóricos antes dele, como o pensamento teórico de Marx e o de Bakhtin, 

foram também criticados por serem epistemologias inerentemente ambivalentes ou 

inconclusas. Moscovici, conforme observa Marková (2006), reconhecendo a fluidez inerente 

às representações sociais, esquivou-se de delimitá-las completamente, o que sujeitou a teoria à 

críticas relativas, por um lado, à sua semelhança com outras teorias já existentes, entre elas a 

Análise do Discurso e a Teoria das Atitudes; e por outro, à sua falta de clareza, responsável 

pela variedade de definições que surgiram em investigadores posteriores.  Moscovici (2011) 

rebateu as críticas quanto à indefinição da teoria das representações sociais argumentando que 

é necessário evitar generalizar e alargar indefinidamente o escopo dos elementos componentes 

de uma representação social, como fez Durkheim no caso das representações coletivas. Para 

Moscovici “querer compreender tudo é perder tudo” (2011, p. 46), e devido à heterogeneidade 

dos campos do conhecimento e das crenças, deve-se considerar as representações sociais 

“como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos” 

(MOSCOVICI, 2011, p. 46). Além disso, é de se esperar uma indefinição conceitual visto que 

as representações sociais são “fenômenos dinâmicos e abertos e o conceito da representação 
                                                 
13 Do original “…descontextualised, simplified, abbreviated images that operate in the common memory and are 
accepted  by certain groups” (tradução da autora). 
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social e retransformado juntamente com a transformação de sua teoria” (MARKOVÁ, 2006, 

p. 173). Moscovici rebate, portanto as críticas contra a obscuridade da teoria reconhecendo 

sua natureza complexa imbricada entre o psicológico e o social.  

 

Quanto às variedades de interpretações pessoais que as representações sociais 

adquiriram com o passar do tempo, Castorina e Kaplan argumentam que isso “não indica 

necessariamente um déficit inerente à produção teórica, mas sim um nível de elaboração 

associado a diferentes tipos de pesquisa, cada uma com seu próprio viés14” (2000, p. 11). De 

fato, o que se vê é que a teoria das representações sociais, graças à sua plasticidade, tem 

realmente sido usada como construto teórico em vários campos da pesquisa científica. 

 

1.3.Como se formam as representações sociais: Objetivação e Ancoragem 

 

Segundo Moscovici, por meio de dois processos essenciais, concomitantes e 

intercambiáveis – a ancoragem e a objetivação – o sujeito supera o choque que lhe causa o 

defrontar-se com um novo objeto e transforma esse conceito que cria em algo natural, quase 

concreto. Apesar de concomitantes, a ancoragem se dá num primeiro momento, ao selecionar-

se esse novo objeto dentre os que circulam pela sociedade, identificando-o como algo ainda 

novo, desconhecido. O choque inicial causa desconforto e desequilíbrio e por isso é preciso 

ser resolvido. É inato à mente humana procurar o equilíbrio, e é uma tendência natural do 

homem em seu relacionamento com o mundo, classificar os objetos e tentar defini-los de 

modo a conhecer a verdade subjacente à realidade, quer isso seja possível ou não15. Marková 

(2006) explica que o novo é “comparado" com o que já existe na memória, com uma classe de 

paradigmas derivados da experiência, e “classificado” de acordo com semelhanças que 

detenha com alguns desses paradigmas já existentes. Como se se arquivasse o novo em uma 

gaveta do arquivo mental. Se por acaso a configuração não se revela perfeita, o novo é 

devidamente ajustado, desbastado de suas arestas incompreensíveis e manipulado até que 

possa ser assimilado pela cognição de forma a ser “enquadrado” dentro de um esquema 

preexistente sem apresentar incoerências e que pertença a um universo social consensual. 

Ancorar é classificar, nomear o novo, o não familiar. É importante ressaltar que nesse 

                                                 
14 Do original “no indica necessariamente um déficit inherente a la producción teórica, sino más bien um nível de 
elaboración asociado com diferentes tipos de investigación, cada uno com su próprio sesgo” (tradução da 
autora). 
15 De acordo com a visão filosófica cética, esse conhecimento não seria possível, ou porque verdades não 
existem ou porque, se existem, não se consegue atingi-las e/ou comunicá-las. 
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processo, nunca se é neutro, pois classificar pressupõe julgar, avaliar e rotular o objeto com o 

qual se está lidando. Moscovici deixa claro: 

 
Representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, de 

alocação de categorias e nomes. A neutralidade é proibida, pela lógica mesma do 

sistema, onde cada objeto e ser devem possuir um valor positivo ou negativo e 

assumir um determinado lugar em uma clara escala hierárquica (2003, p. 62).  

 

Num segundo momento, a incipiente representação social é posicionada dentro de uma 

estrutura maior de valores preexistentes no individuo que, por meio da memória, a assimila 

aos pensamentos já “codificados” na sua psique, naturalizando e consequentemente, 

harmonizando, o que antes estava em desequilíbrio. Ocorre a “esquematização estruturante” 

(JODELET, 2001, p.14), a naturalização daquele conceito que antes causava estranheza, e 

esse processo é denominado por Moscovici como objetivação. A ideia, que já ganhara um 

nome, adquire então uma imagem, e essa imagem é entendida não como uma representação 

da realidade, mas como o objeto em si, essa imagem “deixa de ser um signo e torna-se a 

réplica da realidade, um simulacro, no verdadeiro sentido da palavra” (MOSCOVICI, 2011, p. 

74). 

 

Objetivar investe o sujeito de poder, pois uma vez naturalizada a imagem esse 

indivíduo é capaz de se relacionar com ele em primeira mão, e não mediado por outro, quer 

sejam os peritos, os especialistas, ou simplesmente a pessoa comum.  

 

O processo de tornar familiar o que causava estranheza por meio da objetivação e da 

ancoragem é representar. Está claro que esta forma de criar conhecimento se baseia 

fundamentalmente na memória. Se para Kant a imaginação é o ”principio produtor de 

conhecimento” (PIZA, 2011, p.73), para Moscovici, esse papel é desempenhado, em última 

instância, pela memória. Aqui se recorda Locke para quem a memória é quem garante o 

conhecimento que a pessoa tem de si, estruturando o self, garantindo a sua existência 

diacrônica à medida que se lembra das sucessivas experiências vividas anteriormente. 

 

Para Moscovici, os processos de objetivação e ancoragem estariam sujeitos à 

exposição do indivíduo a certos contextos e à escolha de objetos sociais, conscientemente ou 

não, por parte do indivíduo. Essas escolhas estariam orientadas pelas “experiências e valores 
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do sujeito” (ALVES-MAZZOTI, 1994, p. 24), trazendo para o próprio nível psicológico, a 

influência do social.  

  

1.4.Representações Sociais como ferramentas de interpretação do mundo 

 
Para Moscovici, as representações sociais convencionalizam os objetos, pessoas e 

acontecimentos, e prescrevem esse conteúdo convencionalizado, transmitindo e impondo 

“uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são 

o resultado de sucessivas gerações” (MOSCOVICI, 2011, p. 37). Essa função de 

convencionalizar o conhecimento comum nos poupa de intrincadas operações mentais que 

teríamos que repetir vez após vez quando nos deparássemos com elementos novos da 

realidade. A nova “forma de saber” passa a ter a conotação de valor balizador, orientando o 

sujeito em seu agir social. Dessa forma, essa representação social já naturalizada dentro do 

indivíduo passará a colaborar na consolidação dessa própria representação na sociedade. Ai 

reside a principal diferença entre a simples opinião – a resposta individual gerada por um 

estímulo externo, uma representação passiva do objeto social – e a representação social, uma 

reconstrução ativa, por parte do sujeito, desse mesmo objeto. Para Moscovici, a representação 

social é engendrada em um processo “que torna a percepção e o conceito, de certa forma 

intercambiáveis” (ALVES-MAZOTTI, 1994).  

 

Aqui, cabe um aparte sobre a prescritividade das representações sociais. Para alguns 

filósofos marxistas, a influência das ideologias sobre o cidadão comum é completa e 

irredutível. Para o filósofo marxista Louis Althusser (1992), o próprio Estado seria um 

instrumento político a serviço das classes detentoras dos meios econômicos cuja função é 

contribuir para a reprodução das relações sociais vigentes16. Para Moscovici, no entanto, todas 

as camadas da sociedade, e não apenas a elite intelectual, é pensante. Diferentemente de 

Althusser e Pierre Bourdieu, para quem a sociedade está completamente à mercê do controle 

da ideologia da classe dominante por meio de suas instituições, as “pessoas e grupos, longe de 

serem receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente 

suas próprias e específicas representações e soluções” (MOSCOVICI, 2011, p. 45). As 

ideologias alimentam, mas não dominam seu pensamento. Enquanto o Homem fizer perguntas 

                                                 
16 Dentro da noção althusseriana de estado, existem aparelhos repressivos (como os tribunais e a polícia) que 
funcionam pela violência, e aparelhos ideológicos (a igreja, a família, a escola, a imprensa, os partidos, etc), 
responsáveis por difundir as ideias das classes dominantes e reproduzir, então, o sistema econômico capitalista. 
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a si próprio e aos outros, será capaz de criar, e nesse movimento, as representações sociais 

serão originadas. Portanto, pode-se afirmar que, apesar de Moscovici reconhecer o caráter 

prescritivo e convencionalizante das representações sociais, ele não acredita que as massas 

sejam passivas e desprovidas da capacidade de pensar por si só. A função prática das 

representações sociais para o ser humano é justamente permitir que o indivíduo e a sociedade 

construam a realidade de forma consensual, onde as condutas e a comunicação sejam 

orientadas para a ação efetiva do indivíduo no mundo,  

 

Para Jodelet, as representações sociais permitem o acesso “às dimensões simbólicas, 

culturais e práticas dos fenômenos sociais” (2009, p.105). Em Educação, estudar as 

representações sociais tem se mostrado especialmente relevante. Na verdade, é precisamente a 

heterogeneidade e abrangência da teoria das representações sociais que a torna instrumento 

teórico ideal para dar conta de estudar um processo igualmente tão complexo e sujeito à 

interferência de uma miríade de fatores, como o é o processo do ensino-aprendizado. Fatores 

psicológicos inerentes ao indivíduo (sua disciplina, determinação, força de vontade, etc), e os 

sociais (a cultura de aprendizado do país de origem, a valoração pessoal e profissional 

advinda do estudo etc.). Devido a essa influência que têm sobre as condutas individuais, 

salienta-se a importância de estudar as representações sociais dos estrangeiros em relação à 

língua portuguesa, em busca de possíveis representações positivas que facilitem o trabalho do 

professor e nas quais ele possa se apoiar, ou, as negativas, que até poderiam prejudicar o 

aprendizado e o desempenho dos candidatos no exame. 

 

1.5. Representações Sociais e a linguagem: um percurso filosófico, do monologismo ao 

dialogismo 

Há uma estreita relação entre representações sociais, cultura e linguagem, visto ser a língua o 

próprio suporte das representações sociais. Para estudar as representações sociais é necessário 

estudar a cultura.  

 

A cultura, conjunto heterogêneo e dinâmico de significados (tradições, valores, 

crenças, atitudes, conceitos, objetos e toda a vida material) interpretado pelos indivíduos que 

modificam e são modificados nessa interação (SANTOS, 2004), pressupõe a comunicação e 

se constitui nela. A cultura se transmite, se constrói, na comunicação. Ora, é também por meio 

da comunicação (linguagem, discurso, atitudes, comportamentos), que a representação social 
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é construída e carregada para fora do indivíduo, tornando-se passível de ser observada e 

recolhida. Mais do que isso, é por meio da linguagem que se internaliza a representação 

social, moldando a forma de pensar propriamente dita. A língua, por ser veículo da 

linguagem, reveste-se, portanto, de especial importância para os estudos das representações 

sociais, e mais ainda neste caso, em que se está estudando as representações sociais da língua 

em si.  

 

Para Harré, “As representações sociais existem nas estruturas formais, sintáticas das 

línguas faladas e escritas, tanto quanto na organização semântica dos seus léxicos” (2001, p. 

107), e daí que elas são adquiridas durante o “curso da aprendizagem de uma língua, em 

particular, da língua materna.” (HARRÉ, 2001, p. 107).  

 

 Quando se fala de linguagem está se tratando de um conceito muito amplo e que 

abrange inúmeras formas de comunicação que podem ser agrupadas em categorias e 

estudadas em suas variadas dimensões17. A linguagem pode ser considerada como um 

conjunto de elementos simbólicos (gestos, palavras, imagens, movimentos etc) que propiciam 

a troca de significado de um ser a outro. Um bebê de colo, que ainda não fala é, mesmo assim, 

capaz de se comunicar e interagir com os outros. Este trabalho considerará a linguagem 

restrita à língua humana verbal em uso.  

 

A linguagem humana é fascinante e seu estudo tem levantado questões importantes 

abordadas por várias disciplinas. Entre essas questões, algumas das mais importantes e que 

têm norteado os esforços de reflexão de inúmeros pensadores são as que dizem respeito à 

relação discurso-cognição (se é a língua que molda a forma de pensar, ou se são os conceitos 

mentais que moldam a língua - de um lado, existe uma corrente que diz ser o pensamento 

preexistente à linguagem e outra que diz que, ao contrário, sem a linguagem é impossível 

                                                 
17 Pode-se falar em linguagens formais ou não formais, verbais e não verbais. A música, a matemática e o 

português, por exemplo, são linguagens formais, utilizam-se de símbolos pré-definidos para se expressar. Já as 

linguagens não formais são aquelas que transmitem uma mensagem sem um código pré-definido e estruturado, 

por exemplo: a pintura (linguagem pictórica – expressa-se através de formas, cores, etc), o cinema (histórias 

narradas por meio de tomadas, cortes, etc). Também se pode dividir as linguagens em verbais e não verbais. As 

primeiras são aquelas articuladas, em que as significações são dadas por meio das palavras usadas na fala dos 

seres humanos.  
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pensar); as que dizem respeito à relação linguagem-realidade (se a linguagem é capaz de 

revelar e representar a realidade com objetividade e veridicamente, ou se, ao contrário, é 

enganadora e ilusória); e por último, as que dizem respeito a como que a língua natural é 

adquirida pelas crianças. 

 

 A filosofia foi uma das primeiras disciplinas a tentar responder a algumas dessas 

perguntas, especialmente sobre a relação língua x representação da realidade. Por muito 

tempo o mundo ocidental acreditou, de forma aristotélica, que a realidade era una e 

independente do sujeito, e que a linguagem era apenas uma ferramenta para descrevê-la. 

Passando por Platão, Descartes e Kant, o que havia até o século XVIII era uma visão 

mecanicista18 e racionalista da linguagem, segundo a qual esta só pode ser estudada de forma 

lógica e até empregando-se a matemática (daí as gramáticas normativas que tentam capturar 

os universais verdadeiros e imutáveis inerentes à linguagem humana). Descartes, ao postular a 

impotência do ser humano que se vê impelido a formular questões metafísicas sem possuir a 

competência necessária para dar-lhes respostas pelo uso da razão e da linguagem, adverte a 

evitar os erros e maus julgamentos em que os sentidos nos fazem incorrer ao tentar perceber a 

realidade, mas admite que é necessário criar realidades, associando expressões linguísticas às 

realidades que nos são impossíveis de mostrar diretamente (PIZA, 2011). Ora, como dito 

anteriormente, representar é justamente empregar símbolos (que podem ser verbais) em lugar 

da realidade, tornando-se às vezes a representação tão materializada, que a tomamos pela 

própria realidade. John Locke, que confia mais nos sentidos e na experiência, chama a essa 

ilusão de crer que a palavra significa o real – quando se trata apenas da representação de uma 

ideia mental – de “alienação da linguagem” (PIZA, 2011).  

  

Acreditando que de fato a linguagem aliena e mais, engana, Fritz Mauthner, filósofo 

vienense do século XIX, vai mais longe ainda que Locke e afirma que a linguagem é, toda ela, 

uma grande ilusão, incapaz de transportar ou construir o sentido do mundo. Para ele 

 
todas as imagens e representações que com ela fazemos e que, em geral, assumimos como 

tão reais quanto a luz e o ar que nos rodeiam, jamais ultrapassam o patamar de ilusões. 

Com a linguagem apenas construímos falácias a respeito da realidade. Em outras palavras, 

                                                 
18 A visão pela qual, tal como uma máquina, uma entidade abstrata, no caso, a língua, poderia ser decomposta em 
seus componentes menores, modulares e independentes. 
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tudo que ela engendra não passa de um conjunto de ilusões que alimenta a pueril pretensão 

de conhecermos o mundo (apud SILVA, 2011. P.79). 

 

Não é de se admirar que, para Mauthner, o filósofo deva preferir o silêncio.  

 

Menos radicais foram outros filósofos que tentaram entender a lógica que existe por 

trás do fato de que a linguagem é sim, capaz de representar o real. Alguns foram além, 

reconhecendo que, na verdade, a ilusão é igual à coisa e é necessária à cognição. Wilhelm von 

Humboldt foi um dos primeiros (antes dele há de ser reconhecida as contribuições nesse 

sentido de Vico, Herder e Hamman) a ver a linguagem como fruto da necessidade 

comunicativa humana, originária de processos históricos, sociais, e inserida na cultura dos 

povos (MARKOVÁ, 2006).  Menos um construto acabado, mas sim, um “fenômeno em 

formação”, foi Humboldt quem abertamente colocou a língua como interdependente entre o 

individual e o social, não só uma ferramenta, mas o elemento formador e constitutivo do 

próprio pensamento. Vê-se uma clara reabilitação da linguagem, pois se para Kant, Locke e 

Mauthner a linguagem obliviava o conhecimento da realidade, para Humboldt, era a 

linguagem, na comunicação que “levava a um aumento na ‘objetividade’ do conhecimento” 

(MARKOVÁ, 2006, p. 109). Moscovici não está desatento a esse debate e pergunta: “Não 

objetivamos nós de tal modo que esquecemos que a criação, que a construção material é o 

produto de nossa própria realidade, que alguma coisa é também alguém?” (MOSCOVICI, 

2011, p. 75). Pode-se dizer que objetivar é alienar a linguagem e nesse caso, a discussão 

filosófica sobre a ineficiência da linguagem para descrever a realidade passa a ter outro 

sentido, pelo menos no que se refere ao senso comum. Moscovici pleiteia que objetivar a 

gramática de forma a alienar a linguagem é uma operação cognitiva natural do ser humano, 

que é parte de sua forma de lidar com o mundo real.    

 

A discussão sobre a língua permaneceu por séculos na alçada da Filosofia, já que seu 

estudo “científico” foi durante muito tempo considerado impossível, devido às suas várias 

dicotomias incompatíveis e insuperáveis. Foi Ferdinand de Saussure que no início do século 

XX sistematizou essas muitas dicotomias19 (le langue e le parole20, sincronia e diacronia21, 

                                                 
19 Manteve-se aqui o termo dicotomia, muito usado na Linguística, apesar desta pesquisa preferir o uso do termo 
antinomia para designar oposições, visto que dicotomia refere-se à uma oposição de apenas dois elementos.   
Dicotomia: Método de classificação em que cada divisão inclui, no máximo, dois elementos. 
Antinomia: Fil. Contradição entre duas proposições apresentadas com lógica, coerência e rigor, mas que chegam 
a conclusões opostas; oposição.  
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significante e significado) permitindo, com suas divisões em variáveis estáveis e variáveis 

mutáveis, que a linguagem fosse analisada a partir de métodos lógicocientíficos. Ao dividir a 

linguagem em langue e parole (e privilegiar o estudo da langue), Saussure resolveu uma 

questão que persistia há muito, o da mudança, e com isso, possibilitou a ascensão da 

Linguística à condição de ciência.  

 

A “mudança” sempre foi considerada um problema pela ciência e filosofias ocidentais, 

que perseguiram incansavelmente a descoberta de universais imutáveis, estáveis e 

indubitáveis, nas mais diversas áreas (MARKOVÁ, 2006). Tanto Platão, com seu mundo de 

formas e das ideias absolutas, Descartes com a busca das ideias claras e distintas e Chomsky, 

com sua gramática gerativa, envidaram todos os seus esforços à procura dos universais. 

Diferentemente do pensamento oriental, o pensamento europeu foi desenvolvido, argumenta 

Marková (2006), com base em antinomias, mas dando pouca atenção às mudanças. Para essa 

autora, pensar em antinomia é inerente à mente humana, pois fazer distinções é um dos 

constituintes ontológicos do ser humano. Porém, enquanto que no mundo ocidental antigo, 

notadamente na Grécia, os opostos eram excludentes entre si (potencialidade x realidade, 

dialética x retórica, etc), no mundo oriental antigo, por exemplo, na China, os opostos eram 

interdependentes e pressupunham uma mudança cíclica e contínua (um exemplo dado por 

Marková e amplamente conhecido é o símbolo do Yin e do Yang). Apenas com Hegel é que 

as antinomias deixam de ser excludentes. Para Marková (2006), é importante caracterizar que 

o pensar em antinomias é ontológico, pois isso dá sustentação à sua tese de que a 

dialogicidade também é constitutiva do ser, pois como já dito, para ela, dialogicidade é pensar 

em termos de “diversidade” (leia-se, antinomias). Aqui é preciso deixar claro que as 

antinomias não reduzem a realidade a um conceito maniqueísta de opostos que se excluem 

(bem x mal, feio x bonito, etc), elas abarcam uma ampla gama de diversidade simbólica. 

                                                                                                                                                         
(Fonte: Dicionário Aulete, disponível em http://aulete.uol.com.br/nossoaulete/antinomia, acesso em 14/04/13) 
 
20  Le langue (a língua) para Saussure é um “sistema de signos”, um conjunto de símbolos abstratos à disposição 
do falante, exterior a ele e comum a todos que compartilham daquela comunidade linguística, “um conjunto 
hierarquizado de unidades linguísticas, cada qual definindo-se por oposição aos demais” (MADEIRA, 2004). Le 
parole (a fala), é a manifestação, a concretização desse sistema pelo individuo, de forma ativa e única. Para 
Saussure le langage é composta de um nível virtual e outro concreto, que acontece quando o falante utiliza esse 
sistema virtual, primeiramente elaborando um encadeamento de pensamentos no discurso interno em sua mente  
que depois é exteriorizado de forma oral ou escrita (a fala).   
 
21 Apesar de a antinomia “sincronia, diacronia”, segundo Ivana Marková (2006), ter sido primeiramente 
levantada por Vilém Mathesius, fundador do Círculo Lingüístico de Praga, alguns anos antes de Saussure. 
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A dicotomia social x individual, ao longo do tempo, causou problemas. Segundo 

Marková (2006) apenas com o neokantianismo22 dos integrantes do Círculo Linguístico de 

Praga, que esta dicotomia passou a ser plenamente considerada na atividade comunicativa do 

uso da linguagem. Filósofos como Rosenzweig e Martin Buber finalmente pleitearam que a 

dialogicidade representada pelo movimento Ego-Alter é constitutiva da comunicação humana. 

Porém, enquanto Buber mantinha a dialogicidade no nível do diálogo Eu-Tu, Rosenzweig 

ampliou sua noção para o Ego-Alter (MARKOVÀ, 2006), posicionando a linguagem entre 

grupos, comunidades, na “multiplicidade de vozes” que depois seria reiterada na visão de 

Bakhtin. Para Rosenzweig, a dialogicidade nasce da falta de consenso humano, da tensão e do 

conflito e envolve a disputa, a briga (MARKOVÀ, 2006) (diferentemente do idealismo de 

Hegel, para quem o diálogo levava à diminuição da distância entre as pessoas).  

 

Posteriormente, Mikhail Bakhtin se debruçou com mais afinco e profundidade sobre o 

tema da dialogicidade, elevando esse conceito ao ápice de sua obra. Para ele, o mundo é 

multifacetado, plurivocal, e o Eu está sempre se orientando de acordo com a voz do Outro 

(2003). Diferentemente do monologismo das ciências naturais que exigem o rigor e a 

precisão, nas ciências humanas mentes humanas analisam, julgam, se relacionam, se 

comunicam com outras mentes humanas, num diálogo contínuo e que expressa diferentes 

significados simbólicos através da linguagem.  

 

O estudo da linguagem durante o século XX priorizou ora o social, ora o individual e, 

basicamente, a linguística pode ser dividida entre os que abordam a língua com teorias 

descritivas e explicativas (língua como estrutura) e os que a abordam com teorias críticas e 

interacionistas (língua como representação do pensamento e/ou forma de comunicação). Entre 

os primeiros, o começo daquele século viu os estruturalistas, que estudam o sistêmico, o 

constante, o universal da língua, cujo maior representante foi Saussure; enquanto que a década 

de 50 produziu os gerativistas, liderados por Noam Chomsky. Chomsky merece um 

comentário mais detalhado. Debruçando-se sobre outra das grandes questões da Linguística, 

como que a língua natural é adquirida pelas crianças, postulou que a linguagem resulta de um 

mecanismo inato que o ser humano traz embutido em seus genes ao nascer e que desenvolverá 

                                                 
22 Movimento de orientação religiosa, forte na cidade alemã de Marburgo no início do século XX que discutia 
entre outros temas, a antinomia existente entre o Cristianismo e o Judaísmo, e que tinha como uma de suas ideias 
base a de que o Eu adquire consciência de si ao adquirir a consciência do Outro. 
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de uma forma ou de outra, independentemente do contato social ou de seu nível cognitivo. A 

sua teoria da Gramática Gerativa Universal preconiza a existência de um conjunto de regras e 

parâmetros que baliza o aprendizado da língua materna. Para os gerativistas, a língua não tem 

influência sobre o desenvolvimento e funcionamento de nenhum outro processo cognitivo 

humano (como a memória e a inteligência) e sua aquisição não depende de fatores externos, 

sociais, a não ser quando a criança ouve exemplos de sua língua materna, o que acionaria um 

mecanismo em seu cérebro que passaria, então, a assimilar a língua naturalmente.  

 

 Apesar de argumentos fortes a favor do inatismo, por exemplo, o fato de que todas as 

crianças aprendem sua língua materna (algo extremamente complexo) em idade ainda muito 

tenra, e todas as crianças aprendem bem a língua, independentemente do tipo de ambiente 

(favorável ou não) a que foram expostas (RICHTER, 2000, p.25); psicólogos como os 

construtivistas Jean Piaget e Lev Vygotsky, ainda na primeira metade do século XX, 

criticaram a teoria do inatismo por não considerar a interação social na construção da 

linguagem. Eles pertencem ao grupo que aborda a linguagem de um ponto de vista crítico e 

social e que preconizam que a língua é aprendida e exercida na interação com o outro, com o 

grupo. Entre os linguistas, essa corrente é denominada de sociointeracionista, e abrange 

escolas como a sociolinguística, a pragmática, a teoria da enunciação, a etnolinguística, e 

outras. 

 

Piaget diz que as crianças aprendem a linguagem “assimilando não as estruturas 

sintáticas de superfície, e sim as estruturas semânticas subjacentes” (RICHTER, 2000, p.26), e 

aprendem a língua construindo sobre bases que já possuem de acordo com o que já sabem 

sobre o mundo. Sua teoria é chamada por isso, de construtivista. Para enfatizar a relevância do 

social, Harré lembra que toda a tese construcionista a respeito do aprendizado e da linguagem 

reside no princípio de que “não só geneticamente, mas também no plano geral, a localização 

primeira da cognição se encontra no quadrante público-coletivo, particularmente na 

conversação” (2001, p. 109).  

 

Para os pesquisadores que abordam os estudos da linguagem por um viés social, a 

relação entre língua e pensamento - aqui entendido como conteúdo mental conceitual, 

diferente do instinto ou da emoção - mostra que estão indissociavelmente imbricados e que a 
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língua influencia na ordenação tanto da psique como da realidade do indivíduo23. Ela não é 

apenas instrumento para viver, mas é condição primordial da existência no mundo. Mas, 

reciprocamente, a língua também é influenciada pela realidade, pelas condições sócio-

históricas. A realidade, filosoficamente falando, não é um dado acabado e objetivo. Em última 

instância, pode-se dizer que a realidade é um produto da mente. E é por meio e em virtude da 

linguagem que se recorta e se conforma a realidade exterior. Essa visão do mundo é 

apreendida em um choque da realidade com os sentidos (fator biológico) e de acordo com a 

personalidade (psique) e origem sócio-histórico-cultural (sexo, idade, ideologia, escolaridade, 

etc) do indivíduo (MADEIRA, 2004). Dessa forma, os indivíduos são cocriadores ativos da 

sua realidade individual e a linguagem é o elemento bio-psico-social que dialogicamente 

estrutura e é estruturado nesse processo de construção do real.  

 

  Para os analistas do discurso, que estudam a língua em uso, o discurso (conceitos) se 

forma na mente e é materializado pela fala, a “exteriorização psico-físico-fisiológica do 

discurso” (FIORIN, 1998, p. 11). Esses conceitos que afloram à consciência, tidos como 

expressões da individualidade, frutos da liberdade de pensamento e criatividade, são na 

verdade, apenas um conjunto de estereótipos, ideologias e representações transmitidos a nós 

pela sociedade em que estamos inseridos ou aquela na qual se nasceu por meio das práticas 

sociais e da linguagem. O discurso não é fruto unicamente da atividade psíquica individual, 

ele é social, tão social a ponto de Bakhtin, afirmar que “a consciência constitui um fato 

socioideológico” (apud FIORIN, 1998, p. 35).  

 

Ivana Marková, em sua busca por uma teoria do conhecimento social baseada na 

mudança encontrou na teoria das representações sociais e na epistemologia dialógica um 

caminho para esse estudo. Ela postula que a dialogicidade é “uma ontologia da mente 

humana” (2006, p. 128), portanto, que o pensamento e a comunicação são dialógicos por 

natureza não podendo a dialogicidade ser ignorada nos estudos sociais. Ela conceitua o termo 

dialogicidade como sendo “a capacidade da mente de conceber, criar e comunicar sobre as 

realidades sociais em termos do Alter-Ego” (idem, p. 137). A dialogicidade cria a identidade: 

nós nos constituímos indivíduos em relação aos grupos a que pertencemos, e nos 

                                                 
23 Essa hipótese é conhecida como o “relativismo linguístico”, conceito desenvolvido principalmente pelos 
antropólogos Edward Sapir e Benjamin Whorf (mas já visto nas ideias de Humboldt), que entende a língua não 
apenas como instrumento de expressão de ideias, mas sim elemento que molda e formata a atividade cognitiva 
do indivíduo. Assim, diferentes culturas teriam diferentes visões do mundo e pensariam diferentes classificações 
e distinções na natureza influenciadas pela “chave” que representaria cada língua.  
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comportamos de acordo com o Alter com o qual nos relacionamos no tempo. Somos 

diferentes dependendo do grupo em que nos encontramos. Para Marková (2006), O Ego e o 

Alter não são entidades independentes uma da outra, têm que ser tomados em conjunto, mas 

ao mesmo tempo não podem se fundir anulando o self. O Eu deve permanecer forte, 

orientado, assumindo sua responsabilidade e seu compromisso no processo de comunicação 

sob pena de pagar o preço da crise da identidade que estrangeiriza o ser em seu próprio 

habitat. 

 

Todas as abordagens da língua vistas acima são importantes e justamente em respeito 

à complexa tessitura que forma o ser humano, não é possível contentar-se em explicações 

unifocais e sim, deve-se observar as múltiplas possibilidades (às vezes antagônicas) de 

abordagem desse objeto de estudo tão primordial que é a língua e a comunicação humana. 

 

 Para finalizar este capítulo, cabe ressaltar que pensamento, cultura, linguagem e 

representações sociais estão imbricados e são inseparáveis. Vê-se que a construção de 

representações sociais, depende da comunicação, o veículo que tanto viabiliza a internalização 

dos conceitos, como viabiliza a expressão desses conceitos no discurso.  
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2. PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

2.1. Historicidade do português variante brasileira  

 

O mistério da origem das línguas, representado pela lenda bíblica da Torre de Babel, continua 

até os dias atuais sem solução: teria havido uma única língua-mãe original, assim como houve 

um único protocasal? Os historiadores divergem, e essa provavelmente é uma pergunta para a 

qual não se encontrará nunca a resposta. Mas como está provado que línguas muito diferentes 

surgiram de uma mesma raiz, é verossímil teorizar que as mais de 6.000 faladas pelo globo 

tiveram de fato, uma única ancestral. 

 

Com estudos bem alicerçados, linguistas pesquisam sobre a língua-mãe original. A 

árvore genealógica das línguas recupera as suas origens estudando as mudanças havidas e o 

vocabulário e estruturas das línguas atuais. O francês, o italiano, o português, o espanhol e até 

o desconhecido romeno, provêm todos do latim. Línguas aparentemente tão díspares como o 

sânscrito, o armênio e o próprio latim derivam todas do que se denomina hoje de língua proto-

indo-europeia24 (CRYSTAL, 2010, pp. 310 e 311), provavelmente falado em metade do 

planeta há aproximadamente 6.000 anos. Entre outras manobras, o trabalho de detetive que 

permitiu fazer essa afirmação foi a comparação detalhada do léxico atual de diferentes 

idiomas. 

 

Por se considerar que a língua tenha evoluído de grunhidos, é senso comum acreditar 

que, quanto mais antiga a língua, mais simples e pobre ela seja, mas pelo menos no caso do 

proto-indo-europeu isso não é verdade já que se estima que além dos três gêneros típicos por 

exemplo do inglês e do alemão contemporâneos – feminino, masculino e neutro – esta língua 

tenha possuído nada menos do que oito casos (nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, 

dativo, ablativo, locativo e instrumental). É argumentável que em matéria de complexidade, 

este número está ainda longe da dificuldade imposta pelos quinze casos do finlandês atual25, 

que não descende do tronco indo-europeu, mas ainda é superior aos seis casos do latim.   

                                                 
24 É interessante que haja línguas que não parecem ter relação com e nem ter descendido de nenhuma outra, 
como é o caso do japonês e do basco, enquanto outras “nascem” à vista dos pesquisadores, como os vários tipos 
de pidgin (língua que surge entre duas culturas que precisam se comunicar para fazer negócios ou por outras 
razões) e os creoles (pidgins que adquirem status de língua materna com o passar do tempo).  
 
25 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ALíngua_finlandesa – acesso em 26/05/2012.   
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 Na linhagem evolutiva do português é possível identificar claramente seu avô, o latim, 

seu bisavô, o itálico, e o seu tataravô, o indoeuropeu.  Mattoso Câmara Jr. (1976) mostra 

como, no meio da formação do português, reconhecem-se várias etapas, iniciadas com a 

expansão militarista do Império Romano sobre os povos da Europa a partir do século II d.C. 

Várias foram as razões que influenciaram na transformação do latim nas línguas românicas, 

entre elas o fator cronológico e as condições socioeconômicas das populações locais dos 

territórios por onde os soldados romanos passavam. Esses fatores necessariamente 

contribuíram para a diversidade linguística que acabaram apresentando os vários dialetos. 

Segundo Mattoso Câmara Jr. (1976), a Península Ibérica, especificamente, foi ocupada 

definitivamente após a Segunda Guerra Púnica e seu território dividido em zonas 

administrativas que respeitavam a diversidade cultural dos povos ali preexistentes – a Bética 

ao sul, a Província Tarraconense ao centro-norte e a Lusitânia ao oeste. O latim 

paulatinamente misturou-se com as línguas nativas criando dialetos. Mattoso Câmara Jr. 

(1976) conta como, na idade média, os falares ainda seriam influenciados pela invasão dos 

mouros e suas conquistas, dando origem a populações ditas moçarábicas. Mais tarde, 

finalmente, com a divisão em reinos, as várias formas de “romanço” seriam alçadas a língua 

nacional dos diferentes reinos, já muito distintas do latim original. No séc. XI, o Condado de 

Portugal se separaria do reino de Leão e Castela com seu dialeto específico, o Português, e no 

séc. XIII se expandiria para o sul, em direção ao Atlântico, conquistando o território dos 

mouros e o Algarve (MATTOSO CÂMARA JR. 1976, p. 18).  

 

Com a expansão ultramarina de Portugal, o português foi levado a terras distantes. 

Para possibilitar o comércio, desenvolveu-se em terras brasileiras a língua geral, uma língua 

de contato, mistura de português com tupi-guarani, originada do intercâmbio entre índios e 

europeus nos primeiros séculos da colonização brasileira. A língua geral foi a mais falada no 

Brasil no séc. XVII (mais ainda que o próprio português) e se não fosse pelo Marques de 

Pombal, que em 1757 proibiu o seu uso (PIRES, 2009), quem sabe poder-se-ia estar 

empregando essa língua ainda hoje. Apesar de banida e extinta, a língua geral manteve-se 

viva em alguns lugares da Amazônia e no dialeto caipira de certas regiões interioranas 

remotas principalmente no Sudeste: devido ao isolamento dessas comunidades rurais e à falta 

de escolas oficiais, o decreto do Marques de Pombal não conseguiu alcançá-las com toda a 

força. Hoje, o Brasil, como federação, tem duas línguas oficiais: o português e a língua 
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brasileira de sinais (LIBRAS). Mas em nível municipal, existe a possibilidade de se adotar 

outras línguas como oficias, tantas quantas forem necessárias. E em São Gabriel da 

Cachoeira, AM, por exemplo, uma das três línguas oficiais atuais é o nheengatu26, a antiga 

língua geral amazônica. 

 

Das 1.300 línguas nativas que existiam à época do descobrimento do Brasil, restam 

por volta de 18027, faladas por uma parcela ínfima da população. Perda de valor intrínseco 

incalculável, comparável à sofrida por outras nações do continente americano, onde as línguas 

foram dizimadas junto com suas populações: estima-se que dos 100 milhões de habitantes que 

existiam nos três continentes americanos antes da chegada dos colonizadores europeus, menos 

de um milhão tenha sobrevivido à conquista “perpetrada” pelos europeus (CRYSTAL, 2010, 

p. 382). Hoje, graças em parte ao decreto do Marques de Pombal, o português é a língua usada 

por 99,5% dos habitantes deste país de dimensões continentais (COSTA E SILVA, 2010, 

p.189), com poucas variações lexicais e fonológicas de região para região. Língua viva e 

mutante, o português brasileiro soube aproveitar os fenômenos históricos da escravidão e da 

imigração, incorporando palavras originárias de línguas indígenas como o tupi e o guarani; e 

africanas como o je, caribe, quimbunda, ioruba, além de enriquecer-se com palavras árabes, 

espanholas, italianas, etc.  

 

2.2. A política linguística brasileira e o exame CELPE-Bras 

 

Historicamente, é reconhecida a importância da subjugação linguística como estratégia de 

dominação política e econômica entre os povos. Para nos atermos à história recente, vale 

lembrar as políticas de interdição dos idiomas alemão e italiano no Sul do Brasil, durante a 

Segunda Guerra Mundial. Na atualidade, em meio ao cenário da globalização neoliberal, não 

é exagero entender a língua como um produto, e observar que as estratégias governamentais 

buscam “influenciar” o panorama linguístico mundial, seguindo as regras da economia de 

mercado. Buscando consolidar sua posição de stakeholder, o Brasil tem reforçado sua política 

de promoção do português, variante brasileira, como língua transcontinental28, visando 

fortalecer seu status e sua representatividade no cenário mundial e perante organismos 

                                                 
26 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Nheengatu - acesso em 22/08/2012. 
27 Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2012/04/o-portugues-e-um-dos-idiomas-mais-falados-do-mundo - 
acesso em 04/11/2013. 
28  Língua transcontinental: aquela que está presente em vários continentes (MACHADO, 2011). 
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internacionais (MACHADO, 2011). Uma das ações que visam concretizar essa política foi a 

criação do Departamento de Promoção da Língua Portuguesa, vinculado ao Ministério das 

Relações Exteriores que administra a Rede Brasileira de Ensino no Exterior (RBEx) formada 

pelos leitorados, Institutos Culturais e Centros Culturais do Brasil, estes últimos constituindo-

se no “principal instrumento público de promoção do português brasileiro” (CARVALHO & 

SCHLATTER, 2011). Além dessas instituições oficiais, existem as Casas do Brasil, 

independentes, ligadas a brasileiros expatriados, que também objetivam promover a cultura 

brasileira no exterior (MARIN, s/d). O CELPE-Bras, criado em 1995, é considerado como 

outra medida concreta adotada para fortalecer o português brasileiro no mundo e que tem 

concorrido para a “afirmação simbólica do valor do idioma no mercado” (CARVALHO & 

SCHLATTER, 2011). Segundo o estudo de Castellotti & Moore existe uma ligação 

estabelecida entre representações por um lado e o sucesso de políticas linguísticas do outro: 

 
É precisamente porque as representações e imagens das línguas desempenham um 

papel central nos processos de aprendizado, e porque elas são maleáveis, é que são tão 

relevantes para as políticas linguísticas e educacionais (2002, p.7). 

 

 Por esse motivo, acredita-se que este estudo pode ser interessante também para a 

elaboração e manutenção de políticas linguísticas relativas ao português variante brasileira no 

futuro. 

 

2.3. Características do exame CELPE-Bras  

 

O exame de proficiência em língua portuguesa CELPE-Bras foi implantado pelo governo 

brasileiro por meio da Portaria Ministerial nº1787/95 (DOU de 02/1995) para avaliar a 

competência comunicativa29 de estrangeiros em português. Ele é elaborado pelo INEP e 

aplicado duas vezes ao ano, semestralmente, aproximadamente nos meses de abril e outubro. 

Divide-se em duas partes, uma parte coletiva, que consiste em quatro tarefas de produção de 

texto escrito, em que o examinando, após ver um vídeo, ouvir um áudio e ler dois textos, tem 

que elaborar redações baseadas nesse material. Na segunda parte do exame, chamada de prova 

individual – interação face a face, o candidato permanece por vinte minutos com um 

entrevistador oficial, conversando sobre assuntos de ordem pessoal e geral do cotidiano. O 

                                                 
29 “Conhecimento que nos permite utilizar a linguagem como instrumento de comunicação em um contexto 
social determinado” (BERWIG, 2004, p.33). 
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exame pode ser prestado em várias unidades aplicadoras em todos os estados brasileiros, e no 

exterior, em vários países. A prova tem quatro níveis de aprovação: Intermediário, 

Intermediário Superior, Avançado e Avançado Superior.  

 

Os estrangeiros que prestam o exame CELPE-Bras são em sua maioria oriundos da 

América Latina e profissionais liberais que vêm para o Brasil em busca de oportunidades de 

trabalho e de aperfeiçoamento acadêmico. Como vários conselhos regionais de profissionais 

liberais exigem a comprovação da habilidade comunicativa do aplicante em língua 

portuguesa, que pode ser atestada oficialmente por meio do Certificado de Aprovação no 

exame, essas pessoas se vêm obrigadas a prestar a prova para poderem posteriormente, 

revalidar seus diplomas. O nível mínimo exigido varia de órgão para órgão, por exemplo, o 

CRM-SP (Conselho Regional de Medicina) de São Paulo exige a aprovação do candidato com 

nível Intermediário Superior. Em alguns casos, os candidatos prestam duas ou três vezes o 

exame, ou até mesmo mais vezes, até conseguirem ser aprovados com o nível necessário.   

 

O CELPE-Bras “pretende avaliar proficiência através do desempenho dos candidatos 

em tarefas que simulam contextos autênticos de uso da língua” (SCHOFFEN, 2009) e o 

Manual do Examinando disponibilizado pelo MEC online deixa claro que proficiência é 

entendida como o “uso adequado da língua para desempenhar ações no mundo” (BRASIL, 

2013, p. 4). Com o avanço das pesquisas linguísticas percebeu-se que a proficiência no uso da 

língua envolve as regras implícitas do uso em situações cotidianas, tanto quanto o 

conhecimento de suas regras gramaticais, e que avaliar essa competência do uso da língua em 

contexto seria a melhor forma de aferir a proficiência de um indivíduo. Clark diz que “o todo 

comunicativo é consideravelmente maior que a soma dos seus elementos linguísticos” (apud 

SCHOFFEN, 2009, p.18), em consonância com a teoria da complexidade de Edgard Morin 

(2001), para quem o todo sempre carrega uma noção maior do que as partes. Não adianta, sob 

essa perspectiva, saber conjugar os verbos corretamente, conhecer vocabulário amplo e as 

regras de sintaxe se não se é capaz de articular todos esses elementos na composição de um 

enunciado apropriado ao contexto social em que a pessoa se encontra. Ter proficiência em 

uma língua é mais do que dominar o seu aspecto abstrato, mas sim saber empregá-la ao agir 

no mundo nas ações das mais prosaicas às mais específicas (SCHOFFEN, 2009). É essa 

competência que o CELPE-Bras procura aferir. Como se vê, o CELPE-Bras privilegia o uso 

da língua e não sua estrutura, e implica uma visão da língua que abrange aspectos sócio-
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históricos e vê o uso da língua como uma prática social. Nessa perspectiva, ele é diferente dos 

testes que avaliam a proficiência linguística baseados na teoria estruturalista, que desmembra 

a língua em elementos separáveis. Esses testes geralmente são compostos de perguntas 

descontextualizadas de múltipla escolha, perguntas com lacunas para serem preenchidas, ou 

perguntas de verdadeiro ou falso, entre outras, sendo fáceis de aplicar e de corrigir, e por isso 

mesmo, apesar de desatualizados, ainda comuns. Essa visão, diferente da tradicional visão 

estruturalista ainda adotada em alguns países e escolas, pode por um lado, se chocar com as 

práticas do professor de PLE já em atuação e, por outro, influenciar e direcionar as práticas do 

professor em formação. Pode também se chocar com a visão dos próprios examinandos, 

muitos deles chegam ao CELPE-Bras com uma visão errônea do exame, acreditando que 

também neste teste será dada ênfase às noções de gramática.  

 

A correção da parte coletiva do exame é feita por profissionais treinados, com base em 

grades de correção, em que se lê o texto avaliando-o holisticamente. Os níveis de proficiência 

(Básico, Intermediário, Intermediário Superior, Avançado, Avançado Superior) são avaliados 

de acordo com três eixos principais: adequação contextual, adequação discursiva e adequação 

linguística. Segundo Schoffen (2009) “A Adequação Contextual se subdivide em interlocutor, 

formato, propósito e informações. A Adequação Discursiva diz respeito a coesão e coerência 

e a Adequação Linguística, a questões de léxico e gramática” (p.40).  

 

2.4. Características do curso preparatório para o CELPE-Bras, perfil dos estudantes e 

aspectos culturais. 

 

O Curso preparatório na IES referida ocorre duas vezes ao ano, nos meses que antecedem a 

aplicação do exame e é oferecido em duas modalidades, o curso intensivo com vinte horas de 

duração e o curso regular, com quarenta. O plano de ensino privilegia a natureza 

comunicativa do CELPE-Bras e emprega essa mesma abordagem do ensino/uso da língua no 

curso30. Os estudiosos divergem sobre a natureza do que é uma abordagem ou um método no 

ensino de línguas, e em vista das várias definições que existem, há de se concordar que “a 

questão do método está longe de poder ser reduzida a formulações simplistas” (SANCHEZ 

apud COITINHO, 2007, p.23). Não se deve confundir abordagem comunicativa, que envolve 

a visão de língua, com método comunicativo, que remete a estratégias como “trabalhar em 
                                                 
30 Para uma descrição mais detalhada da metodologia empregada no curso, ver Celpe-Bras, o Preparo para a 
Proficiência, de autoria da pesquisadora, disponível em http://www.hottopos.com/collat13/23-30Betania.pdf 
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duplas ou em grupos, focalizar a oralidade, focalizar a fluência em detrimento da precisão, 

entre outros” (SCARAMUCCI, 2012. P. 64). Abordagem é uma visão mais ampla que se tem 

da língua, e método é o conjunto de estratégias usadas para o seu ensino/aprendizado. No 

curso trabalha-se primordialmente com o método comunicativo, que “enfatiza a 

contextualização das falas, a fim de que se utilize a linguagem apropriada, adequada a cada 

situação comunicativa” (COITINHO, 2007), já que mais do que usar estruturas 

gramaticalmente corretas, o aluno precisa saber empregá-las nas diferentes situações sociais 

de comunicação, de acordo com as práticas circulantes na sociedade. Apesar de priorizar 

exercícios de base comunicativa, em alguns momentos são usados exercícios derivados de 

outros métodos de ensino de línguas. Leffa (1998) nesse aspecto, diz ser necessário haver um 

“ecletismo inteligente” na escolha dos materiais e métodos, e essa necessidade se torna ainda 

mais imperiosa quando, de grupo para grupo, ocorre uma variação grande no perfil e nível de 

conhecimento linguístico dos alunos que procuram o curso, sendo necessário adaptar a cada 

grupo e novamente, o material empregado. 

 

Desde a primeira aula do curso, enfatiza-se a diferença existente entre o CELPE-Bras 

e outros exames que os alunos tenham eventualmente prestado, com questões de múltipla 

escolha. O trabalho parte das atividades de compreensão e interpretação do texto, para passar 

à produção. Como já explicado, o exame se pauta em três eixos para avaliar a proficiência do 

candidato, a Adequação Contextual, a Adequação Discursiva e a Adequação Linguística.  

Para assegurar a adequação contextual, enfatiza-se a importância de se entender o enunciado 

das tarefas, já que o enunciado traz embutido o propósito, o interlocutor, e o formato que se 

espera do texto a ser produzido, ou seja, o trabalho com gêneros textuais e gêneros do 

discurso, “enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo temático, uma 

construção composicional e um estilo” (FIORIN, 2006, p.61), recebe ênfase. Parte-se da 

compreensão de gênero discursivo como “enunciados relativamente estáveis” (BAKHTIN, 

2003, grifo da autora), e tenta-se mostrar ao candidato os elementos que garantem essa 

estabilidade e o limite da sua experimentação com essa estabilidade.  

 

O entendimento do enunciado por parte do examinando é crucial. O Manual do 

Aplicador traz instruções específicas ao monitor para que antes da prova, oriente os 

candidatos a lerem as instruções constantes no Caderno de Questões (BRASIL, 2009, p.26). 

No entanto, durante a aplicação da parte coletiva das provas, observou-se que muitos 
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candidatos apenas folheavam as páginas, não se demorando na leitura dos enunciados, o que 

provavelmente prejudica o examinando que começa a assistir ao vídeo da primeira tarefa sem 

sequer entender o que se espera dele.  

 

Geralmente, a classe do curso preparatório é multicultural, com alunos de diferentes 

nacionalidades. Trata-se de um contexto único, o encontro de pessoas de muitas 

nacionalidades não é comum em nossas instituições, ao contrário do que acontece em países 

multiculturais e onde o turismo linguístico está bem desenvolvido. Essa peculiaridade 

transforma a sala de aula em um cadinho de experiências imprevisíveis, riquíssimas do ponto 

de vista cultural e que deveriam ser entendidas pelo professor como oportunidade única de 

interação e crescimento. Entre os aspectos mais gratificantes da prática, está a redescoberta 

das peculiaridades da língua mãe, motivada pelo questionamento dos alunos sobre fatos 

linguísticos que, de tão cotidianos, passam despercebidos.  

 

Com certa frequência durante as aulas, surgem questionamentos, por exemplo, sobre a 

interpretação de um texto, que por passar sempre pelo filtro subjetivo do indivíduo, pode 

resultar divergente entre os vários alunos. Durante esses momentos, procura-se levantar uma 

discussão para o consenso. Freire (2007) diz que o docente não deve impor sua visão de 

mundo ao aluno, mas deve dialogar com ele sobre ela. O diálogo implica reconhecer e 

respeitar as diferenças, e, eventualmente, alcançar uma visão de mundo que possa ser não do 

professor, nem do aluno, mas de todos. Nesse ponto mais uma vez vê-se a complexidade da 

situação, onde universos históricos se encontram, e onde ninguém é melhor ou pior do que 

ninguém, onde não há o maniqueísmo do certo x errado, apenas a oportunidade de exercer a 

tolerância, que, diferentemente do relativismo, possibilita o diálogo e busca o consenso.  

Tolerância não é complacência, em que se aceita com indiferença egoísta valores alheios à 

moral, mas sim o esforço intenso da busca do entendimento que leva ao respeito. 

 

Muitas vezes o debate se estende, englobando a comparação com as culturas de 

origem dos alunos presentes. E há ocasiões em que é necessário intervir para expor um 

preconceito velado, ora ligado a questionamentos políticos, ora a preconceitos religiosos ou 

raciais, intrinsecamente polêmicos, para fazer refletir sobre a necessidade do respeito e da 

tolerância humanizando o sujeito que exerce esse preconceito. O choque cultural entre alunos, 

observados assistematicamente, tem sido recorrente no curso preparatório, e dois episódios se 
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destacam: a irritação agressiva de uma britânica com a irreverência de um argentino que fazia 

muitos comentários jocosos em aula e o tratamento irônico e ofensivo dispensado a um aluno 

muçulmano por parte de alunos latino-americanos. Nesse ponto o curso é uma oportunidade 

única de aprendizado da diferença e da alteridade, tanto para o professor como para os alunos, 

sendo que o desafio é maior para o primeiro, que pode ocupar a posição de elemento 

catalizador da compreensão durante delicados momentos de choque. O professor está em 

ambiente educacional e não pode se furtar à responsabilidade de educar os alunos para a 

abertura fomentando um esforço conjunto nessa direção. A pedagogia da língua estrangeira 

não pode se limitar a ensinar língua como estrutura, ou, no caso do curso preparatório, se 

limitar a dar dicas para passar no exame CELPE-Bras, mas deve promover a reflexão sobre a 

cultura que vem anexa a essa língua. Por isso, é importante que o professor de classes 

multiculturais tenha um conhecimento sócio-histórico geral amplificado e uma aguda visão 

crítica da sociedade, pois nesses momentos é necessário entender primeiramente o lugar de 

onde cada aluno procede. Como alerta Morin (2001), para haver a compreensão, deve-se 

passar “à metaestrutura do pensamento que compreenda as causas da incompreensão... para 

que possa superá-las” (p.104). E se o objetivo primeiro do curso, a preparação linguística para 

o Exame CELPE-Bras, é o principal eixo norteador de conteúdo e prática em sala de aula, não 

deixa de acontecer ali o diálogo, a reflexão, o reconhecimento e aceitação do outro, que 

enriquecem e humanizam os atores presentes.  

 

É uma tendência crescente desde a década de 1990 na linguística aplicada à didática 

em face à globalização falar em uma competência intercultural que deve ser fomentada nos 

alunos de língua estrangeira, visando criar atitudes entre as culturas mais positivas e abertas, o 

menos antagônicas possíveis. Para desenvolver essa competência intercultural, é necessário 

que o professor atue como mediador buscando desenvolver no aluno a capacidade de aprender 

os referentes e parâmetros da nova cultura, estabelecer relação entre a sua e a nova cultura e 

aprender a agir dentro da nova cultura baseado em conhecimentos explícitos e implícitos 

(BERWIG, 2004, p.43). 

 

 Como explicado, na primeira aula do curso, ministra-se uma redação exploratória em 

que é solicitado aos alunos que escrevam livremente sobre os motivos que os levaram a vir 

para o Brasil e as imagens que têm deste país e do brasileiro. Em vista das recorrentes 

respostas estereotipadas (país do samba e futebol, da mulata e do carnaval), procura-se 
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desconstruir estas representações por meio da seleção de material para ser trabalhado em aula 

que abranja aspectos relevantes, mas pouco conhecidos da cultura brasileira, textos que 

contemplem diversos aspectos culturais (personalidades importantes, lugares e costumes 

significativos etc.) para enriquecer a visão que os alunos estrangeiros têm do Brasil, 

procurando mostrar a complexidade ideológica e cultural que permeia um país do tamanho 

deste. Essa postura é adotada também pela comissão técnica que seleciona os materiais que 

serão utilizados no exame procurando mostrar a “face desenvolvida e moderna de nossa 

sociedade31” (LIMA, 2008). O exame faz pouca referência às características negativas do 

Brasil (educação deficiente, pobreza, superpopulação das grandes capitais, violência etc).  

 

Outro aspecto que chama a atenção é o questionamento dos alunos durante o curso 

preparatório sobre o formato do exame. Não é raro deparar com alunos relutantes e avessos ao 

método comunicativo, que demandam exercícios estruturados de gramática e vocabulário e 

que gostariam que assim também fosse o exame.  Além disso, muitos temas tratados no 

exame não são bem-vindos pelos alunos, que não entendem porque lhes é solicitado que 

discorram sobre eles. Um aluno revoltou-se contra a tarefa IV do exame de outubro de 2011, 

Mão Pesada, que pedia ao candidato que escrevesse um texto para um blog argumentando a 

favor ou contra proibição da venda de inibidores de apetite. Ora, segundo esse aluno, que é 

médico, não é tão simples defender uma posição totalmente a favor ou totalmente contra esse 

tipo de medicamento, e por não aceitar adotar essa postura, que era exigida na tarefa, ele 

alegava ter sido prejudicado na correção.  

 

 A gama de alunos que frequenta o curso preparatório para o CELPE-Bras da IES é 

variada, mas há um denominador comum que influencia muito o posicionamento em classe de 

todos eles: a importância imediata e significativa que a aprovação no exame CELPE-Bras 

representa em suas vidas pessoais, e não apenas em suas vidas profissionais. São planos em 

longo prazo que dependem do desempenho do aluno no exame, e por isso, há um empenho 

genuíno, desde os bem jovens até os mais velhos, que facilita muito o trabalho do professor.   

 

                                                 
31 Os textos base do CELPE-Bras, tanto os da prova coletiva como da individual, podem ser divididos em eixos 
temáticos, ou tópicos: Indivíduo, corpo e saúde; clima e ecologia, habitação, alimentação, trabalho e estudo, 
lazer, viagens e artes, serviços, comunicação e transporte, compras, ciência e tecnologia. Até 2007, a vasta 
maioria do material estampado nos elementos provocadores utilizados nas entrevistas individuais era retirada de 
três grandes veículos da mídia impressa, a revista Veja, a revista Época e o jornal Folha de São Paulo e a grande 
maioria dos temas esteve relacionada a posturas do individuo (hábitos, comportamentos, costumes, valores, 
crenças, sensações etc.) (LIMA, 2008). 
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Em observações assistemáticas, nota-se outro aspecto que se sobressai, marcando o 

perfil dos alunos do curso preparatório: turma após turma há a predominância de alunos 

provenientes de países latino-americanos que possuem como língua materna o espanhol. São, 

em sua maioria, médicos, que vêm ao país em busca de oportunidades de trabalho ou de 

aperfeiçoamento acadêmico, conforme seus próprios relatos. Como este universo de alunos 

tem características próprias, enfatiza-se, a necessidade de o professor do curso estar preparado 

para o trabalho com alunos com esse perfil.  

 

É relevante a menção ao background profissional desses alunos porque sendo a 

maioria constituída de profissionais liberais com curso superior, imagina-se que já possuam 

experiência nos mais variados tipos de exame. No entanto, muitos têm dificuldades em 

produzir texto escrito, tanto na língua materna como na língua estrangeira, dificuldades essas 

que não são esperadas de profissionais de nível superior. Esse aspecto dos cursos 

preparatórios para o CELPE-Bras já foi detectado e discutido por outros pesquisadores que 

perceberam que o aluno tem “dificuldade em compreender e produzir textos de gêneros 

diversos, em relacionar ideias e posicionar-se, adequando a linguagem a diferentes situações” 

(SCARAMUCCI & RODRIGUES, apud MOHR, 2007, p.24).  

 

Essa dificuldade é motivada nem tanto pela falta de vocabulário ou conhecimento de 

estruturas gramaticais na língua portuguesa, mas sim, por inabilidade na maneira de ordenar e 

expressar o pensamento na forma escrita, que demanda um trabalho intenso de 

conscientização sobre a estrutura e organização de um texto. Essa falta de competência textual 

é a principal preocupação durante o curso, e por meio da conscientização dos alunos sobre os 

vários gêneros discursivos, sobre as características e peculiaridades das situações em que se 

dão os enunciados, procura-se sanar uma deficiência resultante de vários fatores, entre eles, 

em alguns casos, da baixa qualidade do ensino a que os alunos estiveram expostos. É um 

desafio “ensinar” a alunos adultos, muitas vezes mais velhos e com ampla experiência de 

vida, com maturidade emocional e habilidades cognitivas suficientes para exercer profissões 

altamente especializadas como a de neurocirurgião ou engenheiro, por exemplo, a como 

“escrever bem”. 

 

Entre esses alunos que mostram baixa competência linguística escrita, muitos não 

estão cientes desse problema, ou seja, pensam que escrevem corretamente quando na verdade 
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não conseguem articular o pensamento e redigir de forma coerente e clara, nos padrões do 

gênero textual demandado pelas tarefas do exame. É notório o caso de um aluno que 

reclamava da sua “injusta má qualificação” no exame, pois achava que escrevia muito bem, e 

até era escritor em seu país. De fato, era poeta, e tendo publicado livros de poemas, não 

conseguia escrever uma carta comercial nos padrões aceitos e fixados pelo uso. 

 

É importante mencionar a similaridade entre o português e o espanhol, que se por um 

lado facilita a compreensão por parte dos alunos, por outro causa uma ampla gama de 

interferências na sua produção textual, às quais o Exame CELPE-Bras é sensível. As mesmas 

dificuldades se repetem turma após turma, caracterizando um padrão na produção de erros. 

Apesar do alerta constante ao longo do curso, muitos alunos têm dificuldade de se livrar das 

interferências de sua língua materna sobre o português e alguns casos as interferências são tão 

fortes que geram a interlíngua a que os linguistas chamam de portunhol.  

 

Como em todos os outros exames constituídos de redação, o CELPE-Bras também 

está sujeito às críticas de ser uma prova de correção subjetiva e, portanto, sujeita a falhas e 

injustiças. Um aluno, alemão, declarou que o que influencia no resultado do exame é um 

mistério, e outro aluno, boliviano, disse literalmente que o resultado do exame “podia ser 

manipulado”. Muitos alunos do curso preparatório que já prestaram o exame outras vezes 

demonstram indignação com o resultado, não entendendo os parâmetros de correção e 

afirmando que teriam sido prejudicados. Tenta-se sanar as dúvidas, explicando 

detalhadamente o rigor do processo de correção e a seriedade da preparação dos corretores.  

 

A estrutura do exame CELPE-Bras permite que o candidato prescinda de um curso 

preparatório específico. No entanto, repetem-se os relatos de alunos que atestam não terem 

compreendido o funcionamento do exame numa primeira experiência, e por isso, não terem se 

preocupado com detalhes por eles considerados “menores” em um texto (quando comparados 

à correção gramatical que procuraram obter) como o formato e adequação ao interlocutor. 

Muitos são enfáticos em afirmar que o curso preparatório proporciona uma nova visão do 

exame, contribuindo para melhores resultados. Futuras pesquisas, apesar das dificuldades 

intrínsecas a elas, poderiam se dedicar a avaliar a eficácia do curso preparatório. 
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 3. METODOLOGIA32 

 

Via de regra, os estudos fundamentados na teoria das representações sociais fazem uso de 

abordagens metodológicas que privilegiam a produção discursiva oral ou escrita dos sujeitos 

pesquisados (JOVCHELOVITCH, 2008; VILLAS BÔAS, 2010). Seguindo essa tendência, 

este estudo empregou um questionário constando de perguntas abertas e fechadas como 

instrumento para a captura do discurso de estrangeiros a respeito do objeto de estudo.  

 

Os estrangeiros em questão são, na verdade, pertencentes a um grupo muito específico 

– os que prestaram o CELPE-Bras naquela IES, pois seria temerário tentar abranger as 

representações sobre a língua de uma categoria tão ampla como a designada sob o termo de 

“estrangeiros”.  Quem é o estrangeiro? O estrangeiro prototípico não existe, não podendo ser 

agrupado sob um único padrão visto a multitude de lugares e culturas diferentes de onde 

procede. Isso impediria, a princípio, comparações entre um europeu e um latino-americano, 

ou entre um oriental e um ocidental. Contudo, metodologicamente para este trabalho, o 

estrangeiro será estabilizado como passível de pesquisa graças a dois determinantes. Em 

primeiro lugar, o estrangeiro é aquele que traz em si a semente da distinção, ele é O Outro, o 

que não vem do mesmo lugar que nós. O diferente que precisa ser abordado, e com muita 

frequência na história humana, o foi com a atitude predominante de distanciamento, 

menosprezo ou hostilidade monológica que não reconhece o direito do Outro. Jovchelovitch 

(2008) relembra a “trágica sucessão de fracassos” resultante do encontro do Eu com 

alteridades radicalmente diferentes, apesar desse encontro com o Outro ser inerente e 

necessário ao ser humano, não uma escolha, mas um imperativo ontogenético que garante sua 

individuação. É no processo de tomada-de-perspectiva e de reconhecimento do Outro que o 

Eu concebe sua própria posição no mundo, através da perspectiva desse Outro 

(JOVCHELOVITCH, 2008, p.223). Historicamente o brasileiro é tido como um povo 

acolhedor para com os estrangeiros (VILLAS BÔAS, 2010; RIBEIRO, 1999), no entanto, 

nessa nova época de imigrantes clandestinos e de refugiados políticos vindos de países mais 

carentes que o Brasil, e nesse tempo presente em que “as representações coletivas viajam 

relativamente livres das coerções tradicionalmente impostas pela geografia e pelo tempo, por 

classe e cultura” (JOVCHELOVITCH, 2008, p.215), o brasileiro provavelmente será 

defrontado por uma necessidade de posicionar-se e escolher entre a subserviência, a 
                                                 
32 O projeto deste trabalho foi submetido à analise do Comitê de Ética do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UNESP, tendo sido aprovado sem ressalvas.  
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assimilação ou a integração multiculturalista, de mão dupla, que valoriza a cultura nativa ao 

mesmo tempo em que respeita a cultura do outro.  

 

 Em segundo lugar, existe outro elemento que transforma alguém em estrangeiro: a 

língua portuguesa. Seja imigrante ou visitante temporário, todos que vêm de fora precisam se 

sujeitar a ela para o bem ou para o mal. Sebben (1996 apud GRIGOLLETI, 2012) alerta para 

os dois principais fatores que podem determinar o sucesso ou fracasso da inserção de um 

estrangeiro em seu novo lugar: a língua e a comida. Ele está desprovido da segurança que o 

senso comum lhe outorga, pois na terra estrangeira, até uma fruta na feira livre lhe é 

desconhecida e ele não sabe se é boa ou ruim. Quando o estrangeiro fala na língua portuguesa, 

quando é levado a refletir sobre ela, está objetivando o novo. 

 

O estrangeiro precisa passar pelo processo de aprender essa nova língua, e mesmo que 

relutantemente, na maioria das vezes é inexoravelmente exposto a essa experiência. A L2 para 

ele tem uma importância capital na sua adaptação ao novo lugar, e conhecer representações 

que tem dela, ajudam a entender o movimento de sua inserção. Esses momentos de 

“comunicação difícil” em que o estrangeiro tenta conversar numa língua nova, é onde se é 

mais criativo e inovador, e onde as representações sociais são criadas/acessadas 

(MARKOVÁ, 2006, p. 151). O estrangeiro necessita transformar o estranho (a língua nova) 

em familiar e nesse processo, acessa as representações culturais amplamente arraigadas em 

nossa “comunidade imaginada” (ANDERSON, 2008), geralmente os estereótipos ligados à 

nação brasileira como “acolhedor, dócil, alegre, diverso” (VILLAS BÔAS, 2010; RIBEIRO, 

1999).   

 

3.1. Contexto de aplicação 

 

 O instrumento de coleta de dados, um questionário com perguntas abertas e fechadas, 

foi aplicado ao grupo de estrangeiros que prestaram o exame CELPE-Bras na edição ocorrida 

em outubro de 2012, em um posto aplicador localizado em uma IES na Grande São Paulo. 

  

 Aproximadamente um mês antes da data oficial da aplicação dos questionários, foram 

distribuídos questionários-piloto a cinco estrangeiros que faziam à época o curso preparatório 
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para esse exame oferecido na mesma instituição. O objetivo era validar o instrumento de 

coleta de dados. Uma análise preliminar confirmou a sua adequação.  

 

 O instrumento foi aplicado no tempo vago que os candidatos tinham entre a prova 

coletiva e a prova individual do exame33. Após os examinandos deixarem a sala onde tinham 

feito a prova escrita coletiva, foi-lhes entregue um exemplar do questionário (ANEXO 1) e 

dito que, se quisessem, poderiam participar da pesquisa respondendo às perguntas em 

português ou em sua língua materna (desde que inglês ou espanhol, as outras línguas faladas 

pela pesquisadora). A prova escrita foi realizada na parte da manhã e a prova oral foi realizada 

no período da tarde do mesmo dia, ou do dia seguinte. Os examinandos preencheram o 

instrumento de coleta durante o intervalo entre as provas escrita e oral, em seu tempo livre, 

enquanto aguardavam a vez de serem chamados para a prova oral, ou em suas casas, 

devolvendo-o apenas no dia seguinte. Foi-lhes explicado claramente que o questionário não 

era ligado ao INEP, nem ao MEC, que era parte de uma pesquisa que não tinha relações com 

o resultado da prova CELPE-Bras que eles estavam realizando, e que de nenhuma maneira a 

participação era obrigatória, mas sim, facultativa e aberta. É preciso enfatizar que deixou-se 

clara a completa isenção da pesquisa em relação ao resultado que eles atingiriam na prova. Da 

mesma forma foi-lhes solicitado que lessem e assinassem um “Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido” (ANEXO 2), caso desejassem participar da pesquisa e todos que participaram 

efetivamente assinaram esse termo. Após o preenchimento, os questionários eram recolhidos 

pela pesquisadora ou por um dos monitores que estivesse disponível no recinto. 

 

Windisch (2001) correlaciona o estudo das representações sociais com a 

Sociolinguística, que estuda as variações que a língua sofre no uso individual que os sujeitos 

fazem dela. É sabido que o discurso linguístico muda em uma mesma pessoa, dependendo de 

vários fatores como: com quem ela está interagindo, onde, em que situação etc. Em outras 

palavras, o contexto de aplicação de um instrumento de coleta de dados pode impactar nos 

resultados de uma pesquisa. Os estrangeiros responderam à pesquisa em relação a e dentro do 

contexto do CELPE-Bras. Essa reflexão poderia afetar este estudo ao se imaginar que os 

sujeitos de pesquisa poderiam estar em situação de estresse causado pela iminência do exame, 

e propensos a, de fato, considerarem a língua difícil – ou fácil. Portanto, tentou-se minimizar 

o impacto do fator “nervosismo” aplicando-se o instrumento após a realização da prova 

                                                 
33 Para detalhes sobre como se desenrola o exame, ver o capítulo 2 deste trabalho.  



 

52 
 

coletiva (escrita), em um momento em que os examinandos sentem que já “passaram pelo 

pior”. O próprio arcabouço teórico da dialogicidade que esta pesquisa emprega assume que 

existe uma tríade composta pelo Ego-Alter-Objeto cujas relações internas, simultâneas e 

sequenciais constroem o conhecimento social (MARKOVÁ, 2006, p. 233). Se se considerar 

aqui o respondente como o Ego e a língua portuguesa como o Objeto, fica claro que o 

conhecimento gerado depende de que grupo se caracteriza como Alter a cada vez que a tríade 

para se considerar esse objeto (a língua portuguesa) é formada. O diálogo ativo, aquele que 

assume responsabilidades, está sujeito a sequenciamento externo (trocas) e internos do sujeito 

(muitas vezes inconscientemente), que geram mudanças e adaptações de acordo com o Alter, 

daí nascendo uma coautoria. O Alter e o Ego são coautores simultâneos da fala um do outro. 

Apesar de, no caso deste trabalho, o Alter estar inserido no contexto de aplicação do CELPE-

Bras, minimizou-se a sua ligação com o exame ao garantir a total independência da pesquisa 

com os órgãos oficiais do governo e ao se procurar um momento relativamente menos 

estressante do processo avaliatório pelo qual os estrangeiros estavam passando para a 

aplicação dos questionários. 

 

3.2.Instrumento de coleta de dados  

 

Por meio de observações assistemáticas realizadas durante a aplicação do exame CELPE-Bras 

percebe-se que os examinandos que prestam essa prova, em sua maioria, apresentam um nível 

de proficiência em português que varia entre o intermediário e o intermediário superior, 

principalmente pelas características intrínsecas do próprio exame. Mesmo assim, e visando 

facilitar a compreensão daqueles respondentes que tivessem um nível baixo de proficiência 

linguística em português, as perguntas do questionário foram traduzidas para o inglês e o 

espanhol. Pelo mesmo motivo, foi colocado um aviso no início do questionário, informando 

que as perguntas poderiam ser respondidas também nessas duas línguas se assim o 

respondente preferisse.  

 

Tendo em vista que as questões centrais do presente trabalho versam sobre as 

representações sociais que o estrangeiro tem da língua portuguesa, o questionário foi 

estruturado em torno dos quatro eixos a seguir34: 

 

                                                 
34 O questionário na íntegra encontra-se no anexo 1. 
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1. Perfil 

2. Representações sociais da língua 

3. Motivações da aprendizagem 

4. Processo de ensino/aprendizagem  

 

As perguntas constantes em cada um desses eixos foram assim organizadas: 

   
  

Questão 
 

 
Objetivos 

Pe
rf

il 
So

ci
oe

co
nô

m
ic

o 

1 - Nome:  
2 - Sexo:  
3 - Idade: 
4 - País de origem: 
5 - Escolaridade: 
6 - Profissão no país de origem: 
7 - Se trabalha no Brasil, e em caso afirmativo, em qual 
profissão: 
8 - Há quanto tempo está no Brasil? 
9 - Por que você está no Brasil? 

 
 
 
 
Levantamento do perfil 
socioeconômico dos respondentes. 

R
ep

re
se

nt
aç

õe
s d

a 
Lí

ng
ua

 P
or

tu
gu

es
a 

10 - Escreva 4 coisas que lhe vêm à cabeça quando você 
pensa a respeito da “língua portuguesa” 
1_________________ 
2_________________ 
3_________________ 
4_________________ 
 
11 - Por que você escolheu essas palavras? Dessas 4 palavras 
qual é a mais importante? Por quê? 
 
12 - Para você, o que significa a língua portuguesa? 
 
13 - Como você descreve o idioma português? 

 
 
 
 
Concepção que os respondentes dão ao 
português. 
 
Captar traços linguísticos para definir 
o status da língua – manifestações  
afetivas positivas ou negativas.  

M
ot

iv
aç

õe
s d

a 
ap

re
nd

iz
ag

em
  

14 - Como e quando entrou em contato com a língua? Já fez 
algum curso de português antes? Por quanto tempo? 
 
15 - Por que você está prestando o exame CELPE-Bras? 

 
 
Quais são as motivações para a 
aprendizagem? 

Pr
oc

es
so

 d
e 

en
si

no
/a

pr
en

di
za

ge
m

  
16 - Para você, quais os maiores desafios no aprendizado da 
língua portuguesa? 
 
17 - Que outras línguas você fala além do português? Para 
você, qual é a importância de saber outros idiomas? 

 
 
Captar as representações sobre como 
se dá/qual a natureza da aprendizagem. 

 

Por fim, incluiu-se a questão “Você gostaria de continuar a participar desta pesquisa? 

Em caso afirmativo, deixe seus contatos.” de modo a que o participante pudesse expressar seu 

desejo de participar de futuras pesquisas, caso assim o desejasse. 
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3.3.Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Foram distribuídos 120 questionários, dos quais 95 retornaram preenchidos e assinados. 

Desses, 28 foram respondidos por estrangeiros de línguas maternas variadas, que não o 

espanhol (japonês, inglês, coreano etc), e 67 por estrangeiros cuja língua materna é o 

espanhol. 

 

Em vista dessa predominância significativa do espanhol, viu-se a possibilidade e a 

necessidade de separar o grupo original de estrangeiros em dois subgrupos bem definidos 

baseados em sua língua materna: 1) Os que têm por fala materna línguas que não são o 

espanhol e 2) os que têm por língua materna o espanhol; para tentar responder à pergunta de 

pesquisa número três, se as representações sociais que os estrangeiros detêm da língua 

portuguesa seriam influenciadas de acordo com a sua “matriz cultural”. Alves-Mazzoti diz 

que “o estudo comparativo das representações depende da possibilidade de destacar conteúdos 

suscetíveis de um relacionamento sistemático entre os grupos” (1994, p. 25), daí buscar-se 

essa divisão em dois grupos, considerando-a vantajosa para a pesquisa.   

 

A escolha da característica principal que dividiu os grupos – a língua materna – não 

foi aleatória. Por certo poder-se-ia ter feito outras divisões baseadas em fatores econômicos 

ou culturais para impor parâmetros referentes à matriz cultural do respondente, por exemplo,  

Norte/Sul, Ocidente/Oriente,  mas as  condições linguísticas de aproximação da língua 

espanhola e portuguesa pareceram mais importantes no contexto desta pesquisa. A matriz 

cultural dos respondentes pode ser mais bem especificada quando se diz que eles pertencem, 

ou não, à comunidade de hispanofalantes. Além disso, o aprendiz de PLE hispanofalante 

apresenta desafios específicos ao professor. No meio acadêmico há um debate sobre se a 

proximidade entre o espanhol e o português demandaria uma metodologia de ensino 

diferenciada para alunos hispanofalantes por parte do professor. Cogita-se, inclusive, se essa 

não seria uma vertente específica do ensino de PLE e reconhece-se que os erros persistentes e 

característicos decorrentes dessa proximidade das línguas devem ser abordados como pontos 

críticos para a aprendizagem (GRANNIER & CARVALHO, 2003).   É preciso ressaltar que o 

sujeito paradigmático desta pesquisa é o médico(a) boliviano(a). Vinte e oito dos sujeitos que 
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responderam ao questionário tinham esse perfil (12 médicas bolivianas e 14 médicos 

bolivianos = quase 30% do total de sujeitos) superando as outras populações da pesquisa.  

 
Figura 1 – Língua materna dos respondentes. 

 
 

3.4.Procedimentos de análise dos dados 

 

A análise das respostas dadas aos quatro eixos de perguntas acima elencados foi realizada de 

forma distinta, usando a metodologia de Análise de Conteúdo (FRANCO, 2008) e usando 

ainda programas informatizados (EVOC e ALCESTE). 

 

A Análise de Conteúdo é um procedimento metodológico que, a partir de identificação 

objetiva e sistemática dos componentes e características específicas de uma mensagem 

(entendida aqui como mensagem verbal oral ou escrita, gestual, etc), busca fazer inferências 

sobre o seu significado e o seu sentido (FRANCO, 2008). A diferença entre significado e 

sentido é importante de se destacar, pois enquanto a busca pelo significado situa-se no âmbito 

semântico da língua, o sentido é pessoal e só pode ser avaliado considerando-se o contexto em 

que a mensagem foi produzida. Tome-se em conta a palavra “morte”, por exemplo. O seu 

significado é universal e entendido por todas as culturas humanas como a cessação da vida, 

mas o seu sentido é pessoal e difere de pessoa para pessoa, como por exemplo, para uma 

criança cujo animal de estimação acabou de morrer, ou para uma mãe que perdeu seu filho. A 

Análise de Conteúdo apoia-se na análise das características que influem na produção da 

mensagem (fonte, processo de codificação, processo de decodificação, receptor), buscando 

captar o conteúdo manifesto e, numa escala superior, o conteúdo latente da mensagem (para o 

quê é sempre necessário estipular o contexto social e histórico nos quais a mensagem se 

concretizou) (FRANCO, 2008). 

 

Espanhol

Outras
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Inferir, em Análise de Conteúdo, pressupõe comparar os dados que se têm, com 

arcabouços teóricos diversos, de maneira a posicionar os conteúdos discursivos dentro das 

visões de mundo a que se referem as diferentes teorias. Para tanto, o pesquisador precisa ter 

um amplo domínio teórico, a fim de conseguir realizar a análise de dados ligando-os sempre a 

uma teoria específica (FRANCO, 2008). A Análise de Conteúdo pode trabalhar com métodos 

logicoestéticos (que a aproximam mais da Análise do Discurso) e com métodos 

semanticoestruturais (que a aproximam da Hermenêutica) (FRANCO, 2008). Nesta pesquisa 

trabalhou-se com os métodos logicosemânticos, classificando-se e analisando-se os valores 

semânticos contidos nas respostas aos questionários, para captar e descrever tendências que 

possibilitaram identificar as representações sociais que os candidatos ao CELPE-Bras têm da 

língua portuguesa.  

 

Para uma primeira aproximação, foi feita uma “leitura flutuante” de todas as respostas 

obtidas. Franco considera a leitura flutuante o primeiro contato com os textos analisados, uma 

atividade em que devemos nos deixar “invadir por impressões representações, emoções, 

conhecimentos e expectativas” (2008, p. 52).  

 

A primeira parte do questionário (as perguntas 10 e 11) valeu-se da técnica da 

evocação livre. Essa técnica, comumente utilizada na abordagem estrutural das representações 

sociais como um dos procedimentos da pesquisa sobre o núcleo central, foi aqui utilizada com 

outro fim: o de identificar o universo semântico do estrangeiro a respeito da língua 

portuguesa. A técnica permite que, ao evocar palavras de uso corrente na língua, em frações 

de segundo, a pessoa acesse os campos semânticos mais importantes dentro das suas 

representações daquele objeto. Quando o estrangeiro é levado a falar algo sobre o a língua 

portuguesa, o que ele acessa dentro do seu repertório linguístico, seja na sua língua materna, 

seja em português?  

 

Nessa parte do questionário solicitou-se ao respondente que escrevesse quatro coisas 

que lhe vinham à cabeça quando pensava a respeito da língua portuguesa (pergunta 10). 

Depois, pediu-se ao respondente que explicasse por que tinha escolhido essas coisas e 

nomeasse qual delas era a mais importante (pergunta 11).  Obteve-se uma lista35 com 227 

palavras ou expressões diferentes (370 contando-se as palavras que apareceram mais de uma 

                                                 
35 A lista das palavras evocadas está no Anexo 3. 
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vez), que foram compiladas em um corpus posteriormente submetido ao tratamento com o 

software Ensemble de Programmes Permettant L’analyse des Évocations (EVOC), 

desenvolvido em 1997 por Pierre Vergès (MOREIRA, CAMARGO, JESUÍNO e NÓBREGA, 

2005; VILLAS BÔAS, 2010). O corpus foi elaborado reduzindo-se algumas das palavras 

originais ao seu sinônimo mais amplo ou mais mencionado, que já constasse na listagem36. 

Por exemplo, as palavras linda e bela constantes da lista, foram substituídas por bonita, 

sinônimo mais amplo e com mais menções. Esse passo da preparação dos dados foi feito com 

a ajuda do dicionário online Michaelis37.   

 

Com o EVOC, foi possível cruzar os dados referentes à frequência com que a palavra 

foi evocada com dados referentes à posição em que ela foi evocada (primeiro, segundo, 

terceiro ou quarto lugar). Baseado nesses dados obteve-se um quadro com quatro quadrantes, 

contendo as palavras mais evocadas de acordo com seu posicionamento no ranking de 

importância para o sujeito. Cabe ressaltar que essa técnica foi usada com a intenção de 

identificar o universo semântico (VILLAS BÔAS, 2010) utilizado pelo respondente para falar 

sobre a língua portuguesa. 

  

A seguir, os dados das questões foram preparados para o processamento pelo software 

Analyse Lexicale par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE)38, que 

permite uma análise lexical ao considerar a ocorrência das palavras no seu contexto de 

ocorrência, ou seja, no enunciado (VILLAS BÔAS, 2010). Este software faz uma leitura do 

texto, calculando os segmentos onde se sucedem as palavras principais (definidas pelo próprio 

programa), criando elementos chamados de ”unidades de contexto elementar” (U.C.E.s39). 

Essa classificação é feita de acordo com a semelhança no conteúdo dos enunciados baseada 

na frequência dos termos do vocabulário. Então o programa elabora um gráfico, chamado de 

dendrograma, que mostra as classes em que as U.C.E.s foram separadas40. Para que o 

programa funcione adequadamente, é necessário um volume grande de texto e para 

comprovar que o corpus ofereceu condições de análise, o programa emite um índice de 

                                                 
36 A lista das palavras que foram reduzidas ao seu sinônimo está no Anexo 4. 
37 Fonte: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php - acesso em 22/11/2013. 
38 Este preparo dos dados textual só foi possível graças a ajuda inestimável da Profa. Euricilda Souza Prado Del 
Bel, a Uda, da Fundação Carlos Chagas, à qual agradeço muito. 
39 U.C.E.s são “segmentos de textos compostos por sucessões de palavras principais dimensionadas pelo próprio 
programa em função da semelhança de conteúdo dos enunciados” (VILLAS BÔAS, 2010, p. 108) 
40 Para mais detalhes sobre o funcionamento do ALCESTE, ver Villas Bôas, 2010, pp. 107, 108. 
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aproveitamento. Considera-se que houve bom aproveitamento do material quando o índice é 

70% ou superior.  

 

Optou-se por submeter ao processamento do ALCESTE as perguntas 12 e 13 do eixo 2 

conjuntamente, e as perguntas 14 e 15 do eixo 3, também em conjunto. Para tanto, as 

respostas a essas perguntas foram agrupadas em dois corpora que foram submetidos ao 

processamento do software. As perguntas 16 e 17 foram analisadas empregando-se a 

metodologia da Análise de Conteúdo.  

 

Assim, para as perguntas 12, “Para você, o que significa a língua portuguesa?” e 13, 

“Como você descreve o idioma português?”, unidas, o ALCESTE gerou um dendrograma que 

se dividiu em 5 classes (FIGURA 2) e teve um aproveitamento de 83%41. O corpus foi 

dividido inicialmente em duas ramificações, I e II. A ramificação I dividiu-se numa segunda 

etapa nas classes 1 e 5. A ramificação II subdividiu-se ainda outras duas vezes, inicialmente 

entre a classe 2 e outra, que veio a subdividir-se a seguir entre a classe 3 e 4 . 

 
FIGURA 2 – Classes resultantes da classificação hierárquica descendente do material textual referente 

às perguntas “Para você, o que significa a língua portuguesa?” e “Como você descreve o idioma português?” 

 

   
 

                                                 
41As perguntas 12 e 13 também foram submetidas ao tratamento do ALCESTE individualmente, uma por vez, 
com aproveitamentos de 81% e 90% respectivamente. As classes resultantes desse processamento confirmaram 
os resultados encontrados quando as duas questões foram processadas em conjunto. Para garantir um olhar mais 
temático e uma análise menos repetitiva, optou-se neste trabalho por apresentar e discutir os resultados do 
processamento com o programa ALCESTE das perguntas 12 e 13 em conjunto. 

20% 

34% 13% 

9% 

24% Classe 1 (34 U.C.E.s)

Classe 2  (60 U.C.E.s)

Classe 3 (22 U.C.E.s)

Classe 4 (15 U.C.E.s)

Classe 5 (41 U.C.E.s)
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 Em seguida, a análise conjunta das perguntas 14 “Como e quando entrou em contato 

com a língua? Já fez algum curso de português antes? Por quanto tempo?” e 15 “Por que você 

está prestando o exame CELPE-Bras?”, gerou outro dendrograma que se dividiu em 9 classes 

e teve um aproveitamento de 90% (FIGURA 3). 

 
FIGURA 3 – Classes  resultantes da classificação hierárquica descendente do material textual referente 

às perguntas “Como e quando entrou em contato com a língua? Já fez algum curso de português antes? Por 

quanto tempo?” e “Por que você está prestando o exame CELPE-Bras?” 
 

  
 

 

 

Os resultados das análises feitas por meio tanto da Análise de Conteúdo, bem como 

com o auxílio dos softwares EVOC e ALCESTE serão discutidos no capítulo a seguir. 

 

 

 

20% 

15% 

13% 
11% 

10% 

9% 

8% 

8% 
6% 

Classe 1 (39 U.C.E.s)

Classe 2  (29 U.C.E.s)

Classe 3 (25 U.C.E.s)

Classe 4 (22 U.C.E.s)

Classe 5 (20 U.C.E.s)

Classe 6 (17 U.C.E.s)

Classe 7 (16 U.C.E.s)

Classe 8 (15 U.C.E.s)

Classe 9 (12 U.C.E.s)
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1.  Língua Portuguesa e o universo semântico dos respondentes  

 

 Com a pergunta “Escreva quatro coisas que lhe vêm à cabeça quando você pensa a 

respeito da língua portuguesa?”, esperava-se obter grande parte de material capaz de 

responder à pergunta de pesquisa número um “Quais as representações sociais que o 

estrangeiro candidato ao exame CELPE-Bras tem da língua portuguesa?”.  As respostas foram 

tratadas e submetidas ao software EVOC, que revelou as palavras mais evocadas pelos 

respondentes, distribuindo-as em quatro quadrantes de acordo com a sua frequência e a 

posição da evocação (FIGURA 4). 

 
FIGURA 4 – Distribuição das palavras evocadas como resposta à pergunta “Escreva quatro coisas que 

lhe vem à cabeça quando você pensa a respeito da língua portuguesa?” submetidas ao programa EVOC 

 
 

Quadrante 1 - Frequência >= 10 Rang < 2,5 

 

Quadrante 2 – Frequência >= 10 Rang >= 2,5 

 

bonita  – freq. 11 – rang 1,909 

Brasil – freq. 19  – rang  2,000 

difícil – freq.17 – rang  2,000 

Portugal – freq. 11 - rang 1,909 

praia – freq. 10 – rang 2,400 

 

música – freq. 12 - rang 2,917 

 

 

Quadrante 3 – Frequência < 10 Rang < 2,5 

 

Quadrante 4 – Frequência < 10 Rang >= 2,5 

 

acento  – freq. 5 – rang 1,800 

carnaval – freq. 7 – rang 2,143 

complicada – freq. 8 – rang 2,000 

cultura – freq. 7 – rang 1,429 

samba – freq. 9 – rang 2,333 

semelhança – freq. 9 – rang 2,000 

trabalho – freq. 7 – rang 2,286 

 

alegre – freq. 5 – rang 2,600 

estudo – freq. 7 – rang 2,571 

futebol – freq. 6 – rang 2,500 

importante – freq. 5 – rang 3,400 

interessante – freq. 8 – rang 3,125 

necessária – freq. 6 – rang 3,000 

sotaque – freq. 7 – rang 3,286 

 

De acordo com a Análise de Conteúdo realizada inicialmente, as palavras evocadas 

pela livre associação quando os estrangeiros eram levados a pensar na língua portuguesa, 
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podem, de maneira geral, ser divididas em três grupos, o primeiro, contemplando 

principalmente adjetivos que qualificam a língua como objeto estruturado ou por um ponto de 

vista do ensino/aprendizagem (difícil, fácil, complexa, complicada, etc) ou por um ponto de 

vista estético/afetivo (bonita, simpática, melancólica, agradável, rica, engraçada, legal, etc). O 

segundo grupo é composto de verbos ou substantivos que indicam uma visão utilitária da 

língua, entendida como instrumento para agir no mundo especialmente para possibilitar o 

trabalho e o estudo (fazer compras, viver, estudo, aprender, FAAP, USP, ferramenta, CELPE-

Bras, Relações Internacionais, necessidade de comunicação, escrever dissertação, 

conversação, negócios, trabalho, novos estudos). O terceiro grupo de palavras evocadas 

remete à relação intrínseca da língua com a cultura, ressaltando inclusive questões identitárias 

e históricas (época de grande navegação, Portugal, Lisboa, Moçambique, Angola, África, 

caravelas, cultura, história, música, bossa nova, Jorge Amado, Machado de Assis, Camões, 

Livro do Desassossego, fofoca, saudade). Esses três grupos serão analisados a seguir, com o 

suporte dos resultados do processamento feito com o auxílio do programa EVOC. 

 

 

4.1.1 A língua como estrutura 

 

O quadrante um dos resultados do EVOC traz as palavras acessadas nos primeiros 

lugares, e com mais frequência.  Ficou claro pelas palavras posicionadas nesse quadrante que 

a língua portuguesa é tida como bonita e difícil (e não bonita e fácil, como na hipótese inicial 

deste trabalho). Bonita foi evocada onze vezes, destas, cinco em primeiro lugar. O sujeito 13, 

canadense, tem uma resposta paradigmática a esse respeito: “apesar de ser uma língua bonita, 

a língua portuguesa é bem complexa e difícil, particularmente para as pessoas que não falam 

uma língua latina”. Entre os estrangeiros que mencionaram que a língua era bonita (ou seus 

sinônimos linda, bela, muito bonita), seis tinham como língua materna o espanhol (6/67 = 

9%) e cinco, outras línguas (5/28 = 18%). Proporcionalmente, a língua é vista como bonita 

pelo dobro dos respondentes cuja língua materna não é o espanhol.  

 

Além da palavra difícil, que aparece no primeiro quadrante, a palavra complicada 

aparece no terceiro quadrante confirmando a representação da língua como objeto de difícil 

apropriação.  
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A palavra semelhança apareceu no terceiro quadrante do programa EVOC 

(considerando-se seus sinônimos: similar, similaridade, parecida, semelhante), mencionada 

especialmente pelos estrangeiros cuja língua materna é o espanhol. Porém, dos 30 bolivianos 

que responderam ao questionário – população maioritária da pesquisa, apenas quatro 

evocaram palavras que remetiam a essa semelhança do português com o espanhol. 

 

Como se verá na análise dos resultados do ALCESTE, a semelhança entre as duas 

línguas pode tanto facilitar como dificultar o ensino/aprendizado.  

 

A palavra sotaque apareceu no quarto quadrante do programa EVOC. Fazendo-se a 

análise do conteúdo das respostas, percebe-se que essa importância dada aos diferentes 

sotaques é maior entre os sujeitos de origem hispânica, e que essa diversidade evidentemente 

dificulta o entendimento da língua oral (sujeito 37, colombiana, “Por causa do sotaque fica 

ainda mais difícil de falar”). Os sotaques do espanhol não apresentam dentro da América 

Latina diferenças tão gritantes que possam impedir a comunicação. As diferenças fonéticas 

não causariam, por exemplo, as dificuldades de compreensão impostas ao estrangeiro pelos 

sotaques do gaúcho, do caipira ou do nordestino.  

 

A palavra acento42 apareceu na primeira posição do terceiro quadrante, indicando uma 

preocupação com um aspecto gramatical da língua tido pelo professor de PLE como menos 

importante do ponto de vista comunicativo. De fato, em resposta à pergunta 16, sobre os 

maiores desafios que o ensino/aprendizado do PLE apresentava, muitos respondentes 

mencionaram a quantidade de acentos que a língua possui. 

 

4.1.2.   A língua como ferramenta 

 

Indicando o status de objeto necessário, do qual o estrangeiro precisa se apropriar para fins 

práticos como comunicar-se, morar ou trabalhar, a palavra importante apareceu no quarto 

quadrante do programa EVOC, seguida pela palavra necessária. De fato, a maioria dos 

estrangeiros nesta pesquisa disse estar no Brasil para estudar e/ou trabalhar, e por isso, tanto a 

palavra trabalho como a palavra estudo apareceram com muita frequência e centralidade no 

                                                 
42 Acento em espanhol pode significar sotaque, então se tomou cuidado para, por meio das outras respostas do 
questionário, identificar se os sujeitos se referiam à acentuação ou se se referiam ao sotaque. Neste caso, a 
palavra foi traduzida. 
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EVOC (terceiro e quarto quadrantes, respectivamente). O sujeito 91, enfermeira peruana, diz 

que a palavra trabalho foi a mais importante que evocou porque “hoje em dia o Brasil é uma 

grande potência no mundo da indústria e mercado de trabalho”, e o respondente 51, médico 

boliviano, disse que “estudo é a (palavra) mais importante porque é por isso que estou aqui”.  

Respostas paradigmáticas que explicam a presença da palavra necessária nos resultados do 

EVOC são, por exemplo, a do sujeito 54, médica equatoriana, “a palavra mais importante é 

necessária, porque eu preciso aprender a escrever, a falar o português, porque eu quero 

estudar e morar aqui”.  

 

4.1.3 A língua como parte da cultura 

 

No primeiro quadrante do EVOC, tem-se a alta frequência da palavra praia e nos quadrantes 

3 e 4, carnaval, samba e futebol, aspectos estereotipados da cultura brasileira. Esta conexão 

foi feita tanto por estrangeiros que já estão há mais tempo no Brasil, como entre os que 

acabaram de chegar, denotando que certos padrões de pensamento social são dificilmente 

eliminados uma vez interiorizados como representações coletivas. O respondente 47, 

consultor espanhol, diz que respondeu samba porque “é impossível não pensar nesta palavra 

por motivos óbvios”. 

 

Este achado combina com o de Ronaldo Lima (2008), que em sua tese de doutorado 

sobre as representações do Brasil no exame CELPE-Bras e pesquisando as representações de 

estudantes de PLE por meio de questionários, encontrou que “as representações declaradas 

pelos estudantes pesquisados refletem um discurso no qual o Brasil é configurado de forma 

estereotipada como o país do futebol, do carnaval, das belezas naturais e das pessoas cordiais” 

(p.5).  A palavra alegre apareceu no quarto quadrante do EVOC, e essa adjetivação, assim 

como outras que foram dadas à língua (rica, sensual, bonita, divertida, elegante, misteriosa), 

parecem ser personificações (prosopopeias) que refletem na verdade as representações sociais 

sobre a gente brasileira.  No estudo da Universidade de Aveiro sobre as imagens das línguas e 

do plurilinguismo em Portugal, uma das conclusões encontradas é que “a imagem das línguas 

estendem-se, numa clara relação metonímica, aos seus falantes” (ANDRADE, ARAÚJO & 

SÁ, MOREIRA, 2007, p. 35). Isso seria confirmado também neste estudo. O sujeito 59, 

médico boliviano, diz que lhe vieram à mente as palavras quente e alegria, pois essas palavras 
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remetem às características do povo: “quente: calor do povo brasileiro, o carisma e 

receptividade. Alegria: festa e piadas brasileiras”.  

 

 Em seu estudo sobre os estereótipos culturais encontrados em aprendizes de PLE, 

Berwig (2004) encontrou que: 
 

 ...os estrangeiros têm um retrato bem definido dos brasileiros, que corresponde, em certa 

medida, ao estereótipo que foi perpetuado pelo próprio povo brasileiro e difundido mundo 

afora por mecanismos complexos e condições históricas que favoreceram essa difusão. Neste 

sentido, eles acham os brasileiros emotivos, amigáveis, barulhentos, bem-humorados, 

consumistas, cordiais, econômicos, extrovertidos, festeiros, generosos, musicais, religiosos e 

sensuais. E não os consideram arrogantes, competentes, confiantes, eficientes, impacientes, 

lógicos, politizados, preconceituosos, sérios, teimosos e tímidos (pp.111 e 112). 

 

Alguns desses estereótipos foram atribuídos nesta pesquisa, não ao povo, mas sim à 

língua portuguesa usada pelo povo.  

 

Apesar de também aparecerem entre as palavras evocadas por meio da livre associação 

menções a aspectos menos estereotipados da cultura brasileira, ocorreram em número menos 

significativo. Entre essas palavras têm-se as ligadas à comida - pão de queijo, feijão, picanha 

- e a outros aspectos culturais - Machado de Assis, Amazônia, música MPB, música Bossa 

Nova etc.  

 

Como fruto da falta de conhecimentos mais amplos, generalização e falta de 

aprofundamento, a estereotipia cultural é tratada por todas as disciplinas como algo a ser 

minimizado. O governo brasileiro por meio de suas políticas linguísticas, entre elas, o exame 

CELPE-Bras, não está alheio a essa problemática. Machado, em sua dissertação sobre o 

funcionamento do sentido sobre a brasilidade presente no CELPE-Bras, diz que o exame 

veicula uma representação do português brasileiro que seria comparável aos produtos que o 

Brasil exporta, e diz que de uma perspectiva mercadológica, o idioma poderia ser considerado 

até como “um produto de exportação” (2011, p. 116). No entanto, por seus achados que 

apontam para um reforço da estereotipia por parte do exame, ela chega a questionar:  

 
Será que essa postura adotada pelos elaboradores do exame e legitimada pelo governo 

brasileiro, de utilizar textualidades ‘não didáticas’, que reforçam os estereótipos que 
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supostamente definiriam o ‘ser’ brasileiro, não estaria contribuindo para um equívoco sobre 

como é o Brasil e quem é o brasileiro? (2011, p.117). 

 

4.1.4. Brasil versus Portugal 

 

Ao elaborar-se a segunda hipótese de pesquisa, de que há correlação no imaginário coletivo 

do estrangeiro entre o idioma e o Brasil e seu povo, não foi aventada a possibilidade de os 

estrangeiros correlacionarem a língua portuguesa a Portugal. No próprio questionário, não se 

sugeriu que as respostas deveriam ser dadas pensando-se na língua portuguesa variante 

brasileira. Contudo, o fato de o português ser uma língua latina não foi esquecido pelos 

estrangeiros em suas respostas, nem tampouco a origem histórica da língua e sua relação com 

Portugal.  Efetivamente, na história da língua portuguesa, o Condado de Portugal, por um 

bom período durante a idade média, pertenceu ao Reino de Leão e Castela do qual fazia parte 

também a Galícia. Nestes dois condados falava-se o mesmo romanço, o galego-português 

(CÂMARA JR., 1976, p. 18). Na Galícia, ainda se fala o galego na atualidade, sob o domínio, 

do castelhano oficial do Estado espanhol. Essa história foi efetivamente recuperada na fala de 

alguns respondentes, que mencionaram até a semelhança do português com o espanhol antigo 

(sujeito 86, mexicano "é um idioma muito parecido com o espanhol antigo da época da 

conquista”; sujeito 36, espanhol, “tem a raiz do latim como o espanhol, de fato, tem verbos e 

expressões que se usavam no espanhol de séculos atrás, por exemplo, morar é "viver", mas 

antigamente se dizia ‘morar’ em espanhol”). 

 

No primeiro quadrante do programa EVOC, justifica-se a presença do vocábulo Brasil 

na segunda posição (a palavra foi evocada 19 vezes, onze delas em primeiro lugar), pois os 

estrangeiros estavam discorrendo sobre a língua portuguesa em situação de imersão no 

próprio país (sujeito 21, estudante russa, “escolhi Brasil porque eu falo português aqui e 

comecei a aprender língua por causa do Brasil”). Mas em quarto lugar nesse quadrante, 

apareceu a palavra Portugal, evocada onze vezes (seis em primeiro lugar). Portugal (ou sua 

capital Lisboa) foi citado por um respondente italiano, um francês, três espanhóis, um 

ucraniano, dois japoneses, um madagascarense, um sírio e um mexicano (sujeito 36, arquiteta 

espanhola, “Portugal é o pais de nascimento desta língua que posteriormente se instalou em 

outros países como Brasil”).  
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Outras palavras que remetem a Portugal, como África, Camões, Trovador foram 

evocadas por sujeitos espanhóis. Por outro lado, entre os respondentes latino-americanos, 

Portugal foi mencionado apenas por um mexicano e a palavra caravelas foi mencionada por 

um engenheiro argentino.  

 

4.1.5. A musicalidade da língua  

 

No segundo quadrante do EVOC, mencionada 12 vezes, apareceu a palavra música.  Em 

alguns casos, foi possível identificar pelas outras respostas do questionário que o sujeito 

referia-se à música como gênero musical, e em outros, que se referia à musicalidade da 

própria língua, que, ao ser falada, parece estar sendo cantada. De fato, parece que a beleza da 

língua está ligada ao seu som. O respondente 56, espanhol, é explícito ao afirmar que lhe vem 

à mente a palavra “Linda, porque o som do português quando as pessoas falam é muito 

bonito”. 

 

A língua portuguesa foi considerada uma língua musical, um número significativo de 

respondentes fez essa associação, que decorre de várias condições fonético-fonológicas da 

língua, como a ocorrência de fonemas nasais (/m/, /n/) ao final de palavras, dos encontros 

vocálicos nasais, além da entonação e ritmo.  Para os não hispânicos, a menção a essa 

musicalidade na “conversação” foi evidente. O sujeito 22 (engenheiro sírio) diz “quando 

escuto as pessoas falando o som das palavras faz música”. O sujeito 14 (estudante de 

Madagascar) disse “A língua é como um canto quando é falada, muito agradável de se 

escutar”. Para o sujeito 1 (copywriter japonesa), a palavra mais importante entre as quatro 

que lhe vieram à cabeça foi som porque “eu gosto da língua portuguesa porque som é bonito, 

suave. Bem diferente da língua japonesa.”. O sujeito 12 (engenheiro alemão) diz “gosto do 

português do Brasil. O português de Portugal para mim tem uma pronúncia desagradável, 

acho bonito português em música”. Para o sujeito 86 (mexicano) o português “é uma 

linguagem mais fonética que ortográfica. A escrita é baseada no som das palavras”.  

 

 Grigoletti, em sua tese de doutorado a respeito da identidade do estrangeiro, encontrou 

que 91,7% (11 das 12 famílias de estrangeiros pesquisadas) consideram a música importante 

no desenvolvimento/educação dos filhos em território estrangeiro e dizem cantar ou ouvir 

música. Ela faz uma análise psicanalítica sobre a importância da música para o estrangeiro, 
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explicando que a música teria uma função terapêutica no “psiquismo em conflito” do 

estrangeiro, pois “a música contribui na manutenção da célula identitária, assim como na 

transição entre ritmos linguísticos (língua materna e estrangeira” (2012, p.107). Grigoletti 

(2012) afirma que: 
A sonoridade musical presente na língua é o elo mais evidente na vivência trans do 

estrangeiro. Para ouvir música o sujeito tem de fazer silenciar a voz externa e deixar 

vir à tona a interna, sua memória associada a sentimentos. O ritmo musical e a 

entonação, assim como no início do desenvolvimento de sua pele sonora, são 

facilitadores tanto para o estrangeiro separar-se de sua língua materna mantendo-a 

viva em sua mente, quanto é a porta de entrada lúdica no ingresso da nova língua 

(2012, p. 134).  

 

Grigoletti (2012) lança a hipótese de que a musicalidade viabilizaria o processo 

migratório, pois música é afeto e ajudaria o estrangeiro a completar ou passar pelo processo 

de separação/individuação que a migração causa, construindo assim a sua nova identidade. 

Para essa pesquisadora, a música serve como uma organizadora das novas experiências, 

quando estabelece uma relação com a língua materna e com as possibilidades da língua que 

está sendo aprendida. 

 

 Nesse caso, a menção que os estrangeiros fazem à musicalidade do português pode ser 

uma manifestação da psique, que sabe inconscientemente que a música é um elemento 

necessário para ajudar no processo de adaptação ao novo país.  

 

 

4.2.  A língua portuguesa na visão dos estrangeiros: análise de estatística textual 

 

Foram submetidos ao programa ALCESTE os conteúdos textuais das respostas dadas às 

perguntas 12 e 13, que compunham o eixo 1 da nossa pesquisa buscando identificar a 

concepção que os respondentes têm do português, bem como captar traços linguísticos que 

ajudassem a definir o status da língua – manifestações  afetivas positivas ou negativas. 

Também submeteu-se ao ALCESTE as respostas às perguntas 14 e 15, buscando identificar 

quais são as motivações para a aprendizagem do idioma.  
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4.2.1. Objeto belo, complicado, parecido e ao mesmo tempo diferente. 

 

 As resposta às perguntas 12 “Para você, o que significa a língua portuguesa?” e 13 

“Como você descreve o idioma português?” do questionário foram processados pelo 

programa ALCESTE,  que dividiu os enunciados em duas ramificações que resultaram em 5 

classes, conforme já explicado no capítulo metodológico. A primeira ramificação continha a 

classe 1 e a classe 5, e a segunda ramificação, a classe 2, a 3 e a 4, conforme figura abaixo. 

 
Figura 5 – Árvore de classificação descendente de classes gerada pelo ALCESTE com o processamento das 

respostas às perguntas 12 e 13 

 

 
 

Analisou-se primeiramente a ramificação II. A mais significativa de todas as classes, a 

classe 2 (com 60 U.C.E.s ou 34% de todo o corpus textual), estava na ramificação II. A 

análise das palavras hierarquizadas como significativas nesta classe indica que a língua 

portuguesa é vista pelo estrangeiro como um idioma de gramática complicada, difícil, porém 

com uma pronúncia, um som, lindo. Os enunciados da classe 2 não faziam menção alguma 

nem à cultura, nem às palavras minha, trabalho, oportunidade ou desafio, indicando que 

quando o respondente pensou na língua portuguesa, representou-a, usando adjetivos 

qualificadores, como um objeto separado de si. Além disso, há uma ausência significativa, 
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captada pelo ALCESTE, de verbos, indicando que a língua não é vista, primariamente, como 

ferramenta de ação no mundo. 

 

A resposta do sujeito 34, médica boliviana, foi recuperada pelo ALCESTE com alto 

Khi2 como representativa da classe 2 (U.C.E 139 Khi2 20: “é um idioma doce, difícil de falar, 

mas não impossível, linguagem complicada em sua gramática”. E importante mencionar que 

nessa classe o ALCESTE agrupou respostas de estrangeiros oriundos principalmente da 

Bolívia.  

 

Ainda na ramificação II, está a classe 3, cuja palavra mais significativa, com Khi2 57, 

é parecida.  A palavra parecida aparece ligada à materna e espanhol indicando que a 

associação é feita por hispanofalantes. De fato, entre este grupo específico de estrangeiros, 

essa semelhança não deixa de ser notada, tanto para o bem como para o mal. Enquanto que 

para o respondente 69, médico boliviano, por exemplo, a semelhança entre o português e o 

espanhol é negativa: “difícil porque tem certa semelhança com o espanhol e no momento de 

escrever pensamos em português e escrevemos em espanhol, tentamos traduzir os artigos, 

mas também confundimos”, para a respondente 70, engenheira costa-riquense, seria uma 

característica positiva: “o português tem muita semelhança com o espanhol então pra mim é 

fácil de aprender e estudar”.   

 

O primeiro dado que sobressai é que entre os hispanofalantes não é percebida a 

necessidade de se estudar formalmente a língua portuguesa em cursos tradicionais, o simples 

contato diário com a língua no mundo propiciado pela vivência no Brasil é suficiente. Entre 

os hispanofalantes, 22,40% (15/67) disseram textualmente nunca terem feito um curso de 

português, enquanto que entre os estrangeiros do grupo 1, essa porcentagem ficou em 7,15% 

(2/28). Além disso, afirmam que o primeiro contato com a língua deu-se quando de sua 

chegada ao Brasil. Entre os que puderam ou quiseram se preparar antes da vinda para o Brasil, 

o respondente 83, engenheira boliviana, percebe a nítida diferença entre estudar a língua no 

seu país e aqui no Brasil “estudei sim, por algumas semanas fiz o curso no Instituto de 

Línguas, só que foi muito diferente estudar a língua do que vir aqui escutar, falar, escrever 

em português, foi mais difícil do que eu imaginava”. Para alguns, a percepção de que é 

preciso fazer curso de português apesar das semelhanças que este possui como o espanhol 
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chega tardiamente (sujeito 60, médica boliviana, “quando cheguei ao Brasil, ai me toquei que 

tinha obrigação de aprender”).   

 

Principalmente como resposta à pergunta 16, “Para você, quais os maiores desafios no 

aprendizado da língua portuguesa?”, aparece a visão crítica de que a semelhança do português 

com o espanhol pode esconder armadilhas, essas respostas serão analisadas mais à frente.   

 

Ainda dentro da ramificação II há outra subclasse, ligada à classe 3, mas que indica 

exatamente seu oposto. Na classe 4, estão hierarquizadas respostas em que a primeira 

representação social da língua portuguesa para os respondentes tem a ver com a diferença 

(palavra mais representativa da classe: diferente com Khi2 40). Essa diferença é percebida 

não apenas como a que existe entre o português e a língua materna do respondente, mas como 

uma diversidade interna da própria língua, especialmente relacionada aos sotaques regionais 

(U.C.E. 152 do ALCESTE, sujeito 52, musicista peruana, “uma língua bastante expressiva, 

sotaques diferentes e diferenças fonéticas também numerosas”; U.C.E. 202 do ALCESTE 

sujeito 94, salvadorenho: “é uma língua complexa, que tem uma diversidade de sotaques 

dentro do mesmo país”). Além disso, a diferença é ainda percebida em relação à América 

Latina (U.C.E. 26 do ALCESTE, sujeito 21, estudante russa, “alguma coisa completamente 

diferente dentro da América Latina”; U.C.E. 48 do ALCESTE, sujeito 42, médica peruana, 

“acho que e uma língua muito interessante, já que o Brasil e o único (pais) na América do Sul 

que tem uma língua diferente”). 

 

4.2.2. A Língua da Esperança 

 

Continuando a análise das respostas às perguntas 12 “Para você, o que significa a língua 

portuguesa?” e 13 “Como você descreve o idioma português?”, agora serão vistas as respostas 

hierarquizadas pelo ALCESTE nas classes 1 e 5, pertencentes à ramificação I. Nesta 

ramificação, a língua foi vista como uma ferramenta de apropriação, que possibilita a ação no 

mundo e a própria vida, necessária para vencer desafios e aproveitar a oportunidade que o 

Brasil oferece aos estrangeiros que aqui estavam prestando o CELPE-Bras. Com 34 UCEs 

(20% do corpus textual), a classe 1 foi a segunda de maior peso na classificação feita pelo 

ALCESTE e traz como palavras-chave o verbo conjugado preciso e o advérbio aqui (juntos 

em primeiro lugar), o substantivo próprio Brasil e o verbo comunicar¸ além dos substantivos 
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oportunidade e trabalho e dos verbos falar e morar Além disso, aparece com alto Khi2 a 

preposição para, que dá uma indicação de finalidade. Nessa classe, estão ausentes os 

vocábulos gramática, difícil¸ bonita, espanhol¸ fácil e complicada, sugerindo que a língua não 

foi vista como um objeto que se compara com a língua materna, ou do qual se discutem as 

características, mas sim, como um instrumento necessário ao estrangeiro que aqui no Brasil, 

tem um propósito. A resposta do sujeito 57, médica peruana, foi devolvida pelo ALCESTE 

(U.C.E. 62, Khi2= 20) como exemplificativa da rede de significados trazida por essa classe: 

“é a língua que falam no Brasil o país que escolhi para morar e tenho que falar bem para ter 

uma comunicação adequada com os brasileiros”.  

 

A última classe a ser analisada, a classe 5 com 41 U.C.E.s  (24% do corpus textual), 

mostra a representação da língua como elemento cultural. Nela, as respostas convergem para 

uma representação da língua portuguesa ligada à cultura, uma forma de se inserir na nova 

cultura, uma ferramenta que abre portas e janelas, um modo de ver o mundo do Outro (sujeito 

7, estudante chinês, “porta da cultura”, sujeito 24, administrador irlandês “uma janela para 

outro mundo e jeito de pensar”; sujeito 53, médico boliviano, “uma cultura nova cheia de 

diferenças”). 

 

 Nesta classe 5, além da palavra cultura que aparece com alto Khi2 (39), foram 

elencados também os pronomes relativo mim e possessivo minha também com alto Khi2 (22 e 

17, respectivamente) e os substantivos vida, ferramenta e desafio. É a visão clássica da língua 

como instrumento, ferramenta a ser usada para viver, e da qual o estrangeiro precisa se 

apossar, transformá-la em sua. O sujeito não quer se representar separado do seu objeto, e se 

encaixa na visão que tem da língua, procurando unir-se ao objeto representado.  A resposta 

paradigmática dessa representação da língua é a dada pelo sujeito 29 (U.C.E. 34) médico 

cubano, que diz que a língua portuguesa é “um desafio, algo muito importante e que 

enriquece minha cultura e desempenho na vida”.  

 

A língua-ferramenta abrirá portas para novas oportunidades, e precisa ser aprendida 

primariamente também para a inserção socioeconômica no novo país (sujeito 86, mexicano, 

“é um idioma importante já que o mercado brasileiro é cada vez maior e com melhores 

oportunidades de comércio, é uma ferramenta”). O estrangeiro vê essa oportunidade ligada 

ao trabalho e estudo intimamente relacionada à língua portuguesa. Ele tem esperanças de um 
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futuro melhor que será possibilitado, em parte, se houver o domínio da nova língua. Esse 

aspecto será visto mais detalhadamente nas motivações que o levam a aprender o português.  

 

Estudos mostram que as representações sociais da L2 são influenciadas pelo seu grau 

de necessidade. Lustosa (2003) em seu trabalho sobre as representações sociais que alunos do 

7º ano do ensino fundamental têm da língua inglesa, encontrou que as representações sociais 

“têm origem na importância que os respondentes atribuem ao referido idioma, decorrentes das 

necessidades que eles têm, ou não, de utilizar a língua no dia a dia”. (p. 142). Essa 

caracterização da importância da língua pode ser fundamental para motivar o seu aprendizado 

e os professores de PLE precisam estar atentos a ela. 

 

4.2.3. A Língua e as motivações do estrangeiro  

 

Parte desta pesquisa buscava identificar as motivações do estrangeiro para estar no Brasil e as 

que o levam a aprender o português, para identificar seu impacto nas representações sociais da 

língua portuguesa.  

 

Como dito, a motivação que leva alguém a aprender uma língua estrangeira impacta 

no seu aprendizado. Um estudo húngaro sobre as imagens das línguas presentes em contextos 

escolares chegou à conclusão de que o aprendizado está condicionado à rentabilidade real ou 

simbólica que os alunos pensam que elas auferem e que: 

 
O prazer pela aprendizagem das línguas é inversamente proporcional às necessidades 

sentidas. Quanto mais úteis parecem as línguas, mais necessário se torna aprendê-las e 

menos prazer os alunos tiram dessa aprendizagem. (MONDAVIO, 1997 apud PINTO, 

2005, p. 60) 

 

 
Para analisar as motivações dos estrangeiros para o aprendizado de português e a 

realização do exame CELPE-Bras, submeteram-se ao processamento do programa ALCESTE 

as respostas dadas às perguntas 14 e 15 do questionário, a saber: “Como e quando entrou em 

contato com a língua? Já fez algum curso de português antes? Por quanto tempo?” e “Por que 

você está prestando o exame CELPE-Bras?”, respectivamente. Os enunciados textuais foram 

hierarquizados em duas ramificações distintas, com nove classes no total. Apesar do alto 
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número de classes, elas podem ser fácil e resumidamente tematizadas em torno dessas duas 

ramificações. 

 
Figura 6 – Árvore de classificação descendente de classes gerada pelo ALCESTE com o processamento das 

respostas às perguntas 14 e 15 

 
 

Na ramificação I do ALCESTE estão classificadas as respostas que mencionavam a 

importância do exame em um eixo, representado pela classe 6 (a mais específica de todas), e a 

obrigatoriedade do exame em outro eixo, representado pelas classes 1 (a maior de todas, com 

39 U.C.E.s ou 20% de todo o corpus textual), 4 e 5. Na classe 6, os respondentes declaram 

textualmente a importância intrínseca do exame (sujeito 66, advogado espanhol, “além de ter 

conhecimento falado e escrito, às vezes também é importante ter um certificado que prove um 

nível, particularmente para as questões acadêmicas”). Nas classes 1, 4 e 5, fica claro que a 

principal motivação dos respondentes ao estudar o português e prestar o exame CELPE-Bras é 

a revalidação do diploma estrangeiro para poder trabalhar no Brasil ou fazer uma 

especialização/residência médica em alguma faculdade brasileira (classe 1, sujeito 33, 

engenheiro espanhol, “estou fazendo essa prova porque preciso fazer a revalidação do meu 

título de engenharia”; classe 4, sujeito 29, médico cubano, “preciso para tirar meu CRM 

definitivo”; classe 5, sujeito 72, médico boliviano, “porque é um requisito para fazer a minha 

especialidade”). 
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Na ramificação II, estão posicionados enunciados com respostas intercambiáveis, ou 

seja, que parecem poder pertencer tanto a uma como a outra classe dentro da ramificação. 

Ainda assim, é possível notar padrões, e o principal deles é que não possuem relação primária 

com o exame CELPE-Bras. Essa ramificação dividiu-se em dois eixos, o primeiro com 

sujeitos que em sua maioria, só tiveram o primeiro contato com o idioma português quando 

vieram morar no Brasil, ou em Portugal, na classe 2 (sujeito 26, economista polonesa, “o meu 

primeiro contato com a língua foi ao chegar ao Brasil”, sujeito 16, administrador ucraniano, 

“em Portugal, quando morei lá, fiz um curso de cultura e língua portuguesa para 

estrangeiros em português”). O segundo eixo, continha sujeitos que declararam nunca ter 

feito nenhum curso formal (classe 8, sujeito 88, especialista em comércio exterior cubana, 

“nunca fiz nenhum curso, o que aprendi foi sozinha, com a prática do dia a dia”), ou terem 

aprendido o português em situações informais com amigos (classe 7, sujeito 93, médico 

boliviano, “com a ajuda de amigos e familiares, aprendi a falar português e a escrever”). No 

segundo eixo da ramificação II, estão posicionados sujeitos que declaram ter feito cursos de 

português formalmente, com professores particulares (classe 3, sujeito 24, gerente irlandês, 

“desde o ano passado tenho feito aulas particulares duas vezes por semana”) ou em escolas 

das quais citam até o nome (classe 9, sujeito 67, médico boliviano, “fiz aulas de português na 

escola fiscal, pública, noturna, assistindo aulas do ensino fundamental por três meses”).  

 

Para auxiliar na resposta à pergunta de pesquisa número 2, “As motivações para a 

vinda ao Brasil e para realizar o exame CELPE-Bras impactam as representações sociais da 

língua?” e 3, “Essas representações sociais são influenciadas de acordo com a “matriz 

cultural” de origem do examinando?”, foi feita a análise do conteúdo das respostas dadas à 

pergunta número 9, “Por que você está no Brasil?”,  mantendo-se a divisão entre os grupos 1 e 

2 de estrangeiros (aqueles cuja língua materna não é o espanhol, e aqueles cuja língua materna 

é o espanhol, respectivamente). 

 

Entre os estrangeiros que vieram compulsoriamente ou os que vieram de livre e 

espontânea vontade à procura de melhores condições de vida, a diferença entre os grupos 1 e 

2 é grande43. Entre os primeiros, dez (36% do total do grupo) vieram ou para acompanhar o 

cônjuge, ou a trabalho, enquanto que no segundo grupo que é muito maior, também foram 10 
                                                 
43 Para esta análise, consideraram-se apenas as respostas em que se evidenciava claramente que o motivo da 
vinda era compulsório. As respostas que deixavam dúvidas, não foram levadas em conta.  
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sujeitos que vieram compulsoriamente (14% do total do grupo). Ainda assim, desses dez, 

metade eram espanhóis cuja matriz cultural é europeia.  

 

Entre os que vieram de livre e espontânea vontade, como uma escolha de vida, em 

busca de melhores oportunidades profissionais e pessoais, cinco pertencem ao primeiro grupo 

(18% do total do grupo) e 40 ao segundo grupo (60% do total do grupo). Essa busca por 

aperfeiçoamento traduz-se nas falas dos candidatos pela procura de um curso de pós-

graduação, de um emprego na sua área de formação ou, simplesmente, de melhores condições 

de vida (sujeito 28, professor inglês, “para conhecer outra cultura e desenvolver-me 

pessoalmente e profissionalmente”; sujeito 57, médica peruana, “estou no Brasil por melhoras 

econômicas, para conhecer outra cultura, outras pessoas e fazer pós-graduação em minha 

especialidade”; sujeito 67, médico boliviano “eu estou no Brasil a procura de uma 

oportunidade pessoal, à vez, sem deixar a minha responsabilidade como pai, dar um futuro 

melhor para os meus meninos”; sujeito 71, médico boliviano, “eu tenho uma meta neste país 

que é a especialidade e também o desejo de superação”; sujeito 83, engenheiro peruano, “por 

melhoria das condições pessoais e profissionais, além disso, é um sonho feito realidade”).  

 

Nota-se que a porcentagem de pessoas que vêm ao Brasil em busca de 

aperfeiçoamento pessoal ou profissional é significativamente maior entre os estrangeiros que 

têm como língua materna o espanhol, de matriz cultural latino-americana. Desses 40 latino-

americanos, mais da metade (25) é boliviana. Entre as palavras evocadas por esses 

estrangeiros em resposta à pergunta 9, estão algumas que só aparecem nesse grupo, como 

superação, perseverança, fé, futuro, e algumas que aparecem na grande maioria entre esse 

grupo, como estudo, importante e necessária. Percebe-se mais uma vez a caracterização da 

língua portuguesa como língua da esperança, importante para que o estrangeiro tenha um 

futuro melhor.  

 

Suspeitou-se inicialmente que os estrangeiros que estão no Brasil por causa do cônjuge 

brasileiro tenderiam a construir suas representações sociais da língua apoiando-se na 

dimensão afetiva. Dos 95 respondentes, 17 estão no Brasil porque namoram ou se casaram 

com brasileiros, e essa motivação é duas vezes mais frequente entre os estrangeiros que não 

tem como língua materna o espanhol (oito sujeitos do Grupo 1 = 29% e 9 no Grupo 2 = 14%). 

 



 

76 
 

Em resposta à solicitação de evocação de palavras através da livre associação, termos 

como sensual, romantismo, gostosa foram evocados uma ou duas vezes cada um, justamente 

por esses sujeitos. A palavra paixão foi evocada três vezes, duas entre esse grupo, e a palavra 

família foi evocada quatro vezes, duas delas por pessoas que se casaram com brasileiras. 

Apesar disso, devido a que essa presença não é significativa, não é possível afirmar que haja 

diferença entre as representações sociais entre os que vieram por motivo de namoro ou 

casamento com brasileiros e os outros.  

 

Continuando a investigação, analisou-se se as motivações para prestar o exame 

CELPE-Bras iriam impactar as representações sociais. No grupo de estrangeiros que não tem 

como língua materna o espanhol, 8 (30%) disseram que estavam prestando o exame CELPE-

Bras por motivos pessoais sem fins específicos imediatos relacionados a trabalho ou estudo 

(sujeito 15, consultor de TI norte-americano, “só pra saber o nível de português”), enquanto 

que no segundo grupo, os que têm por língua materna o espanhol, apenas 9 sujeitos (12%) não 

indicavam o trabalho ou o estudo como motivação para realizar o exame, que parecia ser 

obrigatoriedade para a maioria (sujeito 95, nicaraguense, “porque me enriquece culturalmente 

e fortalece meu currículo pessoal”). Ainda assim, dentre esses hispanos para os quais o 

CELPE-Bras não era obrigatório, metade era da Espanha.  

 

 Entre os respondentes que não tinham a obrigatoriedade de prestar o exame (apenas 

17% do total geral) sobressai o número de vezes que as seguintes palavras foram evocadas: 

Brasil, seis vezes de um total de 17, cultura, quatro de um total de sete, samba, três de um 

total de nove. Também foi o grupo que evocou termos como Camões, navegação, 

descobrimento, trovador, integração ibero-americana, sugerindo que talvez a pressão menor 

os deixasse livres para representarem a língua como parte da cultura e não como instrumento 

necessário e objeto facilitador ou limitante das ações no mundo.   

 

Se considerarmos a matriz cultural do estrangeiro, percebe-se que entre os estrangeiros 

do grupo 2 a língua é vista como parecida e difícil, com exceção dos bolivianos cuja menção à 

semelhança do português com o espanhol não é numericamente relevante. Além disso, os 

hispanofalantes também não dizem, com frequência, que a língua portuguesa é bonita. Talvez 

a semelhança com a língua materna não desnaturalize o suficiente a língua portuguesa a ponto 

de ela ser vista como um objeto ao qual se pode lançar um olhar estético-afetivo. 
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 É evidente que os latino-americanos são os que mais vêm em busca de melhores 

oportunidades de vida. No entanto, em geral, com a análise das respostas às perguntas 9 “Por 

que veio para o Brasil?”, 14 “Como e quando entrou em contato com a língua? Já fez algum 

curso de português antes? Por quanto tempo?, 15  “Por que você está prestando o exame 

CELPE-Bras?” e 16” Para você, quais os maiores desafios no aprendizado da língua 

portuguesa?”,  não foi possível identificar diferenças significativas entre as representações 

sociais da língua ligadas à motivação da vinda para o Brasil (se foi por motivos afetivos, em 

busca de melhores condições de vida ou se foi compulsória, a trabalho), e nem tampouco 

identificar diferenças significativas nas representações sociais dos estrangeiros em 

decorrência de sua matriz cultural de origem.  

 

4.2.4 Os desafios ao aprendizado 

 

O conhecimento das dificuldades subjetivas ou objetivas que o aluno estrangeiro encontra no 

aprendizado do PLE, é de extrema importância para o professor. Nesta pesquisa, como 

grandes desafios, a maioria dos sujeitos cita questões gramaticais como as ligadas à 

ortografia, à acentuação, ao uso de artigos, à conjugação verbal, especialmente dos verbos 

irregulares e no subjuntivo (sujeito 19, engenheiro sírio, “gramática, regras, -se, acentos ...  

masculino e feminino”; sujeito 30, engenheiro colombiano, ” as estruturas gramaticais e 

ortografia”, sujeito 42, médica peruana “acho que encontrei um pouco difícil o tempo dos 

verbos irregulares”; sujeito 44, psicóloga colombiana, “a escrita, aprender as regras”;  

sujeito 64, médica venezuelana, “aprender o uso de todos os tempos verbais, ordem correta 

dos pronomes”). Essa importância que o aprendizado das regras gramaticais tem para os 

respondentes mostra a representação da língua como ferramenta que para ser usada, precisa 

ser empregada corretamente.  

 

As dificuldades que a pronúncia da língua portuguesa apresenta foram mencionadas 

em segundo lugar, por 29% dos sujeitos do Grupo 1 e 29% dos sujeitos do Grupo 2 (sujeito 

26, economista polonesa, “o maior desafio é a diferença entre escrita e fala. Na escola, 

estudamos português correto, mas nas ruas as pessoas falam diferente. Então é como 

aprender duas línguas diferentes”; sujeito 33, engenheiro espanhol, “eu acho que o maior 

problema no aprendizado da língua portuguesa no Brasil, é a longa distância que existe entre 
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a língua falada e a língua escrita”; sujeito 55, analista de comércio exterior espanhol, “a 

pronúncia, sem nenhuma dúvida, pode resultar num verdadeiro desafio”; sujeito 74, médico 

argentino, “a fonética, acho impossível”). A pronúncia correta é algumas vezes confundida 

com ausência de sotaque (sujeito 31, engenheiro espanhol “para mim, o maior desafio vai ser 

falar direito, sem nenhum sotaque”). 

 

Alguns mostram estar mais preocupados com aspectos culturais (sujeito 9, analista de 

sistemas coreano, “eu quero entender perfeitamente novela brasileira Avenida Brasil”; sujeito 

21, estudante russa, “professores/ambiente”; “sujeito 58, engenheiro argentino, “o maior 

desafio acho que seja assimilar uma nova cultura”; sujeito 50, analista de comércio exterior, 

colombiana, “entender os ditos, poder expressar-me com palavras do povo”). Inclusive, 

demonstram preocupação com as variações da língua decorrentes da região, de idade e 

registro  (sujeito 2, administrador japonês, “...aprender termos técnicos de direito que também 

são bem diferentes dos termos do meu país”; sujeito 12, engenheiro alemão, “escrever de uma 

forma formal”; sujeito 75, médica boliviana, “as gírias, o Brasil tem muitas gírias e também o 

significado das palavras em diversos sentidos, o uso deles em cada”; sujeito 81, boliviana, 

“manter uma conversa com gente ou pessoas profissionais, que tem uma linguagem mais 

culta”). 

 

Entre os hispanofalantes, apenas oito afirmaram que os desafios maiores são impostos 

pela proximidade do espanhol com o português. Todos esses depoimentos estão transcritos a 

seguir: sujeito 48, antropólogo argentino, “... a redação com uma estrutura portuguesa e não 

espanhola...”; sujeito 52, musicista peruana, “a estruturação das frases. Muitas palavras são 

iguais ou similares ao espanhol, mas o jeito de formar as frases-ideias é diferente”; sujeito 

66, advogado espanhol, “para uma pessoa de fala espanhola o maior desafio é a fala certa. 

Sempre fica fácil falar portunhol, mas isso não dá”; sujeito 67, médico boliviano, ”a 

convivência com a minha gente de fala espanhola, neste país de fala portuguesa, diminuindo 

às vezes a minha destreza em português e isso acontece quando estou sem trabalho e estou 

convivendo mais com os meus”; sujeito 71, médico boliviano, “a semelhança com a minha 

língua materna, o espanhol”;  sujeito 84, engenheira boliviana ”o maior desafio é não pensar 

em espanhol, quando falo em português, sempre traduzo e depois falo”; sujeito 90, designer 

argentina, “a correta fala da língua. O português tem algumas coisas similares com o 

espanhol. Por isso, muitas pessoas pensam que é fácil aprendê-lo, mas eu considero que é 
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mais complicado do que muitos acham”; sujeito 95 salvadorenho, “...a pronúncia pois tem 

uns sons que não existem na minha língua materna (espanhol). Como também a semelhança 

das línguas, assim como não foi corrigido no início, então eu acho que estou falando certo, e 

não passa de um belo portunhol”. São depoimentos relevantes, mas o número de 

hispanofalantes que parecem perceber que a semelhança entre as línguas pode ser um 

problema é pequeno. A esse respeito, pode-se dizer que o brasileiro, com seu traço cultural de 

aceitação do estrangeiro, está contribuindo para a criação e fossilização de uma interlíngua ao 

aceitar o portunhol dos hispanofalantes sem se dar ao trabalho de corrigir seus erros (ROJAS, 

2012). Isso acontece porque os erros são considerados insignificantes na maioria das vezes, 

não impedindo que haja, de fato, um nível variável de efetiva comunicação (ROJAS, 2012).. 

 

4.3. Português como língua estrangeira e suas representações  

 

Em seu estudo com alunos universitários na cidade do México, Sokolova (2009) encontrou 

que as representações sociais que estes têm da língua inglesa podem ser posicionadas em 

cinco grupos diferentes. Essa divisão foi feita de acordo com o campo semântico aos quais os 

enunciados colhidos por meio de questionários pertenciam. Sokolova nomeou essas divisões 

como: campo cognitivo (as palavras e frases que lidavam com conhecimento e aprendizado), 

campo comunicativo, campo sociocultural (quando as expressões tinham a ver com cultura e 

relações sociais), geopolítico (quando as expressões se referiam a países, geografia e política) 

e campo axiológico (quando traziam uma posição em relação à língua inglesa) (2009, p. 13).  

 

Pinto (2005) estudando as imagens das línguas estrangeiras por parte de alunos 

universitários portugueses criou uma divisão do estatuto das línguas, para fins metodológicos, 

nas seguintes subcategorias de análise: “objetos de apropriação, objetos afetivos, objetos de 

poder, instrumentos de construção e afirmação de identidades individuais e coletivas, 

instrumentos de construção das relações interpessoais/intergrupais” (p. 102). Essas categorias 

foram posteriormente empregadas pelo já mencionado estudo guarda-chuva Imagens das 

línguas na comunicação intercultural: contributos para o desenvolvimento da competência 

plurilíngue (ANDRADE, ARAÚJO & SÁ, MOREIRA, 2007), desenvolvido pela 

Universidade de Aveiro, em Portugal. 
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Um estudo europeu de 1996 sobre as representações que falantes de línguas românicas 

têm de outras línguas da mesma família descobriu que o português estava ligado à imigração e 

aparecia “para francófonos e hispanófonos como pouco conhecida e com menos 

características latinas do que as outras, sendo mais difícil de compreender” (BILLIEZ apud 

PINTO, 2005, p. 71). Na França, até poucos anos atrás, pais de alunos lusodescendentes 

tinham vergonha de matricular seus filhos nos cursos de português oferecidos pelo próprio 

governo francês como segunda língua no ensino fundamental, porque achavam que, para os 

franceses, o português era considerado pejorativamente como “língua de imigrante” 

(OLIVEIRA, 2011). No entanto, essa autorrepresentação negativa da língua de herança dos 

lusodescendentes tem mudado, e hoje, apesar de continuar a ser uma língua de minoria na 

França, os lusodescendentes da 3ª geração em geral “possuem uma relação positiva com a 

língua e cultura portuguesas, sentindo honra em falar português, não revelando qualquer tipo 

de barreira em usá-la, mesmo se, em alguns casos, têm consciência que não pronunciam 

correctamente” (OLIVEIRA, 2011, p. 62).  

 

 Retomar-se-á agora as perguntas de pesquisa: 1) Quais as representações sociais que o 

estrangeiro candidato ao exame CELPE-Bras tem da língua portuguesa?  2) As motivações 

para a vinda ao Brasil e para realizar o exame CELPE-Bras impactam as representações 

sociais da língua? 3) Essas representações sociais são influenciadas de acordo com a “matriz 

cultural” de origem do examinando?  

 

Como resposta à primeira pergunta, era esperada a representação da língua utilizando-

se pares de adjetivos qualificadores: feia x bonita, fácil x difícil, porque, retomando Marková 

(2006), pensar e falar em antinomias é inerente ao ser humano e é uma expressão da 

dialogicidade constitutiva do ser. De fato, tanto os resultados do programa EVOC quanto do 

ALCESTE trouxeram, nas primeiras posições, indicações de que a língua portuguesa é vista 

como um idioma difícil e bonito. Além disso, as representações sociais que o estrangeiro 

possui da língua portuguesa podem ser divididas em dois eixos não excludentes e 

intercambiáveis. O primeiro eixo é onde a língua é vista como objeto externo ao Eu, não 

dialógico e personificado, de quem se elabora representações esteticoafetivas e representações 

relacionadas ao ensino-aprendizado. O segundo eixo é aquele no qual a língua é vista como 

instrumento dialógico e cultural de apropriação rumo a um futuro melhor.  
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No estudo realizado pela Universidade de Aveiro, que se estendeu por vários anos, em 

quatro contextos diferentes e abrangendo várias línguas, as autoras afirmam “que as imagens 

das línguas são indissociáveis das imagens dos povos e que estas se restringem a estereótipos 

repetitivos e socialmente construídos” (ANDRADE, ARAÚJO & SÁ, MOREIRA, 2007, p. 

43). De fato, como previsto na hipótese número 2 desta pesquisa (há correlação no imaginário 

coletivo do estrangeiro entre o idioma e o Brasil e seu povo), as representações sociais do 

idioma português estão carregadas com os elementos estereotipados da cultura, que são 

comumente ligados ao país como futebol, samba, praia.  

 

4.4.  Questões identitárias e a interculturalidade na sala de aula 

 

Alguns estrangeiros parecem entender, e não apenas instintivamente, mas conscientemente, a 

relação língua/cultura demonstrando expectativas de imergir na cultura brasileira e que isso só 

é plenamente possível com a ajuda da língua.  O professor precisa viabilizar essa imersão. 

Rodea (2012), que pesquisa questões identitárias e culturais do PLE, alerta: 

 
O professor necessita de pensar na língua não somente como progressões de 

complexidade apenas morfossintáticas ou de apresentação de situações comunicativas, 

mas apresentar os processos de produção – compreensão do discurso relacionados 

diretamente à identidade sociocultural (p. 102). 

 

Felizmente, a preocupação com a interculturalidade na sala de aula tem-se refletido no 

número de estudos e comunicações apresentadas sobre o tema em eventos recentes que 

abordam o ensino de PLE44. Já não se pode falar de aprendizado de língua estrangeira apenas 

no nível gramatical. Marková (2006), por exemplo, diz que aprender a língua é aprender 

também os gêneros de comportamento e de comunicação, que são fatos sociais, convencionais 

e institucionais. Para ela, “aprender a linguagem não significa aprender somente vocabulário e 

gramática, mas também os gêneros. Quando adotamos os gêneros, temos também que adotar 

os estilos de pensamento.” (p. 270). Ou seja, o professor de PLE precisa ensinar a língua 

indissociada da cultura. 

 

                                                 
44 Notadamente, no IX ENCONTRO DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA e I  SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL CELPE-Bras, ocorrido em setembro de 2013, no Rio de Janeiro. 
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Os estudos interculturais no ensino/aprendizado de línguas reconhecem vários 

parâmetros que podem ser usados para caracterizar os padrões culturais das diferentes línguas, 

entre eles: 
as relações temporais (pontualidade, uso útil do tempo, importância do passado ou do 

futuro, etc); espaciais (a bolha individual, o toque, as referências dêiticas, etc); 

hierárquicas (culturas top-down vs bottom-up, peso social da hierarquia, relações de 

poder, etc); de proximidade vs distanciamento; de gênero (papéis sociais da mulher e 

do homem, matriarcado vs patriarcado, etc); a relação com o concreto e com o 

abstrato; o valor dado ao material e ao imaterial; a permissão (ou não) de demonstrar 

emoções; entre inúmeros outros padrões possíveis” (MEYER, 2008, p.6). 
 

Um exemplo dos mais interessantes de como a cultura é importante no aprendizado de 

uma língua estrangeira é a dependência do contexto extralinguístico para o entendimento do 

conteúdo comunicativo. As línguas agrupam-se ao longo de uma escala, as de Baixo Contexto 

garantem que a maior parte do conteúdo comunicativo estará no enunciado verbal, enquanto 

que nas de Alto Contexto os falantes precisam tomar em conta fatores como expressões, 

gestos, entonação, etc (MEYER. 2008). Nesse aspecto, numa escala em que o japonês seria 

uma língua de muito Baixo Contexto, o português é ainda de mais Alto Contexto do que o 

espanhol (MEYER, 2008, p.5), justificando as dificuldades que alguns hispano-falantes tem 

em adaptar-se aos gêneros de comportamento brasileiros. Em observações assistemáticas em 

sala de aula, nota-se que empregam às vezes uma excessiva formalidade, tanto no texto oral 

como no escrito, desnecessária no contexto. 

 

O conceito de identidade é inerente ao conceito de cultura, o estrangeiro reconhece a 

cultura do Brasil como diferente porque se identifica como alteridade. A atitude que este 

estrangeiro tem em relação a essa alteridade influencia o processo do ensino/aprendizado da 

língua que lhe é correspondente. “O êxito na hora de aprender uma língua estrangeira será 

influenciado, especialmente, pelas atitudes que se tem ante a comunidade de falantes desta 

língua.” (BERWIG, 2004, p.52). 

 

O contexto situacional social é muito importante para o engendramento das 

representações sociais. Moscovici identifica três características básicas desse contexto: 1) a 

existência de informações e dados novos, 2) a pressão pela inferência, necessidade de opinar 

sobre o assunto e 3) a focalização sobre um aspecto do objeto social, que leva o sujeito 

“independentemente de seu nível cultural, a se utilizar de lugares comuns e de fórmulas 
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consagradas” (ALVES-MAZZOTI, 1994, p. 26). A língua portuguesa, esse objeto, que a 

principio causa estranheza, que paradoxalmente inunda os ouvidos do estrangeiro enquanto 

seu conhecimento sobre ela ainda pode ser insuficiente, e que exerce pressão sobre o 

indivíduo, precisa passar pelo processo de objetivação e ancoragem para ser internalizado de 

tal forma que o estrangeiro, ao se apropriar dele, ao compreendê-lo, possa devolvê-lo e usá-lo 

no mundo, no entorno social. Porém, dependendo da comunidade onde o estrangeiro está 

inserido, verifica-se o tratamento diferente dado ao português.  

 

Em guetos rigidamente organizados onde os costumes, tradições, língua e hábitos da 

pátria mãe são mantidos, as dificuldades no aprendizado da língua são maiores, pois a 

alteridade é negada como princípio constituinte da identidade, mesmo em solo estrangeiro. 

Razões econômicas, sociais e culturais fazem alguns grupos de estrangeiros, como os 

bolivianos45, por exemplo, se agruparem em comunidades e viverem em redutos. Por outro 

lado, entre estrangeiros que estão isolados de seus pares, completamente imersos na nova 

cultura e língua, verifica-se justamente o oposto: uma abertura para o novo, o que não quer 

dizer aceitação incondicional ou amor pela nova língua, visto que muitas vezes trata-se de 

uma condição imposta por circunstâncias não desejadas e por isso, não apreciadas (como no 

caso de alguns estrangeiros que são obrigatoriamente e contra a sua vontade transferidos para 

o Brasil a trabalho). Cabe aqui um aparte, pois talvez entre os hispanofalantes, falar o 

portunhol, por um lado, possa ser uma forma de manter a identidade e os laços com a pátria, 

uma forma de resistência no país estrangeiro. 

 

Grigolletti (2012) indica que “a categoria sociopolítica que o estrangeiro ocupa o fixa 

numa alteridade, implicando, necessariamente, um sentimento de exclusão”. Esse é um alerta, 

pois mesmo que os brasileiros lhe sejam acolhedores e lhe deem as boas vindas, o estrangeiro 

poderá sempre se sentir excluído.  Jodelet (2002, p.14) diz que “partilhar uma ideia, uma 

língua, também é afirmar um liame social e uma identidade”, mas quando a relação é 

assimétrica, i.e., entre falantes estrangeiros e falantes nativos, esse liame social e essa 

identidade podem ser comprometidos e hierarquizados. Para tentar evitar a exclusão, muitos 

estrangeiros estão “preparados para desistir de suas identidades em troca de algumas 

recompensas banais” (TOCQUEVILLE apud MARKOVÁ, 2006, p. 159), e é entre essa 

“desistência da identidade” e fusão na nova cultura e o total recolhimento excludente em 
                                                 
45 A Bolívia é um país onde há profundos conflitos étnicos e sociais, inclusive com a existência de movimentos 
separatistas em certas regiões do país. 
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guetos que se encontra o reconhecimento dialógico humanizante que pode ser fomentado pelo 

professor de PLE em sala de aula. 

 

As distorções hostis e o sentimento de exclusão podem sempre ser minimizados com o 

que Bakhtin chamava de “empatia ativa” (MARKOVÁ, 2006). A empatia pura, para esse 

pensador, “oblitera o outro e leva a uma aniquilação e a uma perda da individualidade, a um 

não ser” (BAKHTIN apud MARKOVÁ, 2006, p. 151) enquanto que a empatia ativa, que 

envolve o diálogo e o confronto produtivos com o Outro é que gera o novo e faz com que “a 

comunicação seja significativa à condição humana” (BAKHTIN apud MARKOVÁ, 2006, p. 

151).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal deste trabalho foi identificar as representações sociais que o 

estrangeiro candidato ao CELPE-Bras tem da língua portuguesa. Como visto, essas 

representações impactam no processo de ensino-aprendizado de uma língua estrangeira (assim 

como as representações relativas ao papel do aluno, do professor, do país, etc), já que, além de 

tudo, guiam as atitudes e comportamentos do aluno em relação ao aprendizado da L2. Por 

isso, espera-se com os resultados obtidos subsidiar o professor de PLE com recursos que 

possibilitem um novo olhar para a sua prática, ao dotá-lo de informações a respeito das 

representações sobre a língua portuguesa circulantes entre seus alunos. 

 

Outro benefício que o estudo das representações sociais pode trazer situa-se no nível 

político-econômico de países e nações. No presente caso, conhecer as representações sociais 

que os estrangeiros têm da língua portuguesa pode ser útil para as políticas públicas de 

propagação da língua. A difusão da língua portuguesa fortalece a economia dos países 

lusófonos, direta e indiretamente, e tem sido preocupação estratégica crescente dos últimos 

governos brasileiros. 

 

 Após a elaboração teórica e metodológica dos capítulos 1, 2 e 3 deste trabalho, os 

dados colhidos foram analisados com a ajuda de várias ferramentas, inclusive os softwares 

EVOC e ALCESTE, e os resultados puderam ser elencados em duas esferas que se 

sobrepõem. Por um lado, neste estudo, notou-se que a língua portuguesa é vista como um 

objeto personificado, do qual se elaboram representações esteticoafetivas ou ligadas ao 

processo mesmo de ensino-aprendizado, e por outro lado que ela é vista como ferramenta que 

garante a inserção na nova cultura ou abre as portas em direção a um futuro melhor. De 

maneira geral, ambos os níveis mostram ligações com representações sociais altamente 

cristalizadas e estereotipadas já há muito tempo (auto)atribuídas ao povo brasileiro, 

 

No primeiro contexto, a língua é vista principalmente como bonita, elegante, 

simpática, alegre e musical e a beleza da língua parece decorrer de seu som. Saber que as 

representações a respeito do PLE são primariamente positivas é importante para o professor já 

que frequentemente há predisposição e abertura do aluno para aprender uma língua que lhe 

parece agradável. Porém, é importante que o docente não se iluda porque apesar da abertura e 
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simpatia do aluno com relação à língua isso não quer dizer que seu ensino-aprendizado será 

mais fácil. Especialmente dado que a língua também foi vista como difícil (e não fácil, como 

na hipótese inicial), principalmente em sua forma escrita e em relação a aspectos gramaticais, 

mas também difícil quanto aos diferentes sotaques e sons. 

 

A dificuldade da língua ficou explícita e pode ser mais bem entendida quando os 

respondentes escrevem sobre os desafios para o aprendizado. Nota-se que a preocupação dos 

alunos com a gramática foi recorrente no estudo, o que reflete a experiência da autora em sala 

de aula. Alunos europeus que já estudaram o idioma em Portugal e continuaram seus estudos 

no Brasil têm condições de comparar a prática dos professores lá e aqui. Observações 

assistemáticas mostraram que alguns dizem que em Portugal se enfatiza muito mais a 

gramática. Um aluno russo, que iniciou seu aprendizado do português em Portugal e 

continuou seus estudos no Brasil (em cursos livres, não ligados a instituições de ensino 

superior) reclamou do “despreparo dos professores brasileiros” de PLE em relação a questões 

gramaticais. Esta pesquisa confirmou essa preocupação dos alunos com os aspectos 

gramaticais. Talvez por procederem de países com sistemas mais tradicionalistas de ensino, 

que priorizam o ensino da gramática na própria língua materna, o estrangeiro transfira essa 

preocupação também para o aprendizado do PLE. Como se viu uma das questões apontadas 

pelos alunos como desafio para o aprendizado foi o emprego de acentos.  Ora, o domínio das 

regras de acentuação deveria ser uma preocupação secundária, em relação a outras questões 

comunicativas, e talvez tenha aparecido nesta pesquisa visto que os estrangeiros entrevistados 

já tinham um nível intermediário-avançado de PLE o que os situa em um patamar em que o 

aprendizado já atinge os aspectos mais específicos e especializados do emprego da língua. O 

professor de PLE necessita encarar essa demanda e definir sua linha de atuação, ou dando a 

ênfase solicitada pelos alunos a essa questão, ou explicando-lhes que o domínio correto das 

regras de acentuação é menos relevante do que, por exemplo, o domínio dos diferentes 

gêneros textuais, para o bom desempenho no exame CELPE-Bras e nas atividades cotidianas. 

Neste caso, é preciso por parte do professor de PLE o equilíbrio entre tratar a língua como 

mera estrutura da qual se analisam as partes ou então como instrumento para agir no mundo, 

do qual se valorizam os aspectos discursivos e culturais e se menosprezam os aspectos ditos 

“menores”, gramaticais. É necessário desenvolver no aluno a capacidade de compreender a 

língua sob uma abordagem comunicativa, desenvolvendo as habilidades que lhe propiciem 

agir no mundo com desenvoltura, ao mesmo tempo abordando as questões gramaticais de 



 

87 
 

forma mais ostensiva, já o aluno sente que é necessário não apenas falar, mas falar 

corretamente.  

 

Ainda indicando os desafios maiores para o aprendizado, muitos respondentes 

mostraram preocupação com a pronúncia. Além de conquistarem a fluência, os estrangeiros 

também querem aprimorar a pronúncia, um alerta para o professor de PLE, que poderia 

privilegiar na sua prática o que os estrangeiros consideram positivo na língua portuguesa, 

trabalhando intensivamente com a música e com a oralidade, por exemplo, que foram tão 

valorizadas nesta pesquisa.  

 

Voltando às representações que os estrangeiros têm da língua portuguesa, percebeu-se 

um segundo eixo em que esta é vista como ferramenta de apropriação rumo a um futuro 

melhor ou garantia de inserção em uma nova cultura. Entre os estrangeiros de línguas 

maternas variadas – que não o espanhol, apenas 18% declararam que vieram em busca de um 

futuro melhor, com melhores oportunidades pessoais e profissionais sendo que entre os que 

têm como língua materna o espanhol, este número subiu para 60%. (Os outros motivos para a 

vinda ao Brasil que apareceram nesta pesquisa foram principalmente a transferência a 

trabalho compulsória, acompanhamento de marido a trabalho, casamento ou namoro com 

brasileiro/a.) Neste eixo foi perceptível a necessidade que o estrangeiro, principalmente o 

latino-americano, tem em dominar a língua para conseguir a realização do sonho de melhoria 

de vida pessoal ou profissional, dentro de suas variadas áreas de trabalho. O professor de 

PLE, nesse caso, poderia criar cursos adaptados aos interesses mais específicos dos alunos 

que estão fortemente ligados ao trabalho e estudo. Infelizmente, o mercado editorial brasileiro 

ainda é deficiente em material didático apropriado ao ensino de português voltado para a área 

médica, para as engenharias, etc., e o próprio professor talvez tenha que se encarregar de criar 

material didático de acordo com as necessidades dos seus grupos de alunos. 

 

De maneira geral as representações da língua portuguesa, tanto quando ela é vista 

como objeto, quando como ferramenta de apropriação de cultura, estavam fortemente ligadas 

a elementos estereotipados da cultura e do povo brasileiros, confirmando os estudos europeus 

que relacionam a imagem da língua aos aspectos estereotipados do seu povo e também a 

hipótese inicial deste trabalho de que haveria associação no imaginário coletivo do estrangeiro 

entre o idioma e o Brasil e o brasileiro. Palavras como alegre, samba¸ futebol¸ praia, 
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carnaval, representações altamente cristalizadas que circulam sobre o Brasil tanto entre 

estrangeiros como entre brasileiros, remetem à imagem do brasileiro cordial de Sérgio 

Buarque de Holanda, mais orientado pelas coisas do coração e da emoção e longe do 

raciocínio e da civilidade. As coisas que não foram ditas também são reveladoras. A 

positividade das representações sociais dos estrangeiros em relação à língua portuguesa foi 

expressiva e confirmada pela ausência absoluta da menção a termos como favela, drogas, 

tráfico, violência, corrupção. Também não apareceram menções à religiosidade ou ao 

sincretismo religioso. E também não apareceram menções a aspectos relacionados à alta 

cultura e tecnologia que podem ser associados ao país, sem medo de exagerar, como design, 

arquitetura, medicina – campos reconhecidamente avançados no Brasil. 

 

Esses resultados só reforçam a responsabilidade do docente de PLE em um contexto 

de sala de aula multicultural. Ele precisa estar atento às representações sociais circulantes em 

sala para perceber se é necessário enriquecê-las ou não. É preciso ir além do estereotipado, do 

exótico e do raro, buscando um ponto de equilíbrio entre a distorção ufanista de ver o Brasil 

como um país de maravilhas e o costume colonizado de apenas ressaltar as nossas mazelas.  

  

Ao dividirmos o grupo de estrangeiro em dois, dependendo de sua língua materna, 

buscou-se explorar possíveis resultados decorrentes da matriz cultural. Em primeiro lugar, 

percebeu-se que a língua foi vista como bonita pelo dobro de respondentes cuja língua 

materna não era o espanhol. Assim, também são os não hispânicos os que tendem a considerar 

a língua como musical. E em terceiro lugar, como já se esperava, os respondentes cuja língua 

materna é o espanhol disseram que a língua é muito parecida, reconhecendo que essa 

semelhança traz tanto vantagens como desvantagens para o aprendizado (com exceção dos 

bolivianos como se verá a seguir).  

 

A quarta diferença decorrente de matriz cultural é o fato dos latino-americanos não 

terem tocado em aspectos culturais ligados à história da colonização brasileira. Esse fato 

parece indicar o quão apagada está no imaginário do latino-americano a própria 

ancestralidade portuguesa em relação ao idioma português. Há um “esquecimento” de que o 

idioma é nativo de Portugal, sugerindo o reconhecimento da independência, já há muito 

conquistada, entre colônia e coroa, e o apagamento dos fatos históricos que levaram o Brasil a 

ser o único país a falar português no continente. Esse fato é paradoxal, visto que a questão da 
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colonização europeia e suas consequências para os povos aborígenes está presente e é 

relevante no contexto sócio-político atual de vários países sul-americanos. As menções à 

aspectos ligados à história é maior entre os europeus, talvez devido à proximidade geográfica, 

que os levaria a considerar o idioma português visto pelo filtro da matriz colonizadora de 

Portugal.  

 

Fora essa diferenciação com relação à beleza e semelhança da língua, não foi possível 

determinar se as motivações para prestar o exame CELPE-Bras ou para a vinda ao Brasil ou a 

matriz cultural do estrangeiro impactariam em outras representações sociais que este tem da 

língua portuguesa (perguntas de pesquisa 2 e 3 deste trabalho). 

 

É preciso ressaltar que o sujeito paradigmático desta pesquisa foi o(a) médico(a) 

boliviano(a). O trabalho mostrou que os bolivianos não estão suficientemente conscientes de 

que a semelhança entre o português e o espanhol pode ser uma armadilha. Suspeita-se que 

(entre outros fatores) por considerarem o português um idioma muito similar ao espanhol e 

por não serem corrigidos quando cometem erros, estes estrangeiros não dedicam maiores 

esforços ao aprendizado do PLE, terminando por se acomodarem com o uso do portunhol.  Na 

prática pedagógica, esses alunos que falam um “portunhol fossilizado” apresentam muitos 

desafios ao professor, que pode criar resistências e pré-conceitos em relação a esses alunos. 

 

Em relação a esse preconceito e a outros, é preciso dizer que é parte da prática 

pedagógica de um professor crítico-reflexivo atentar para até que ponto seus preconceitos 

impactam negativamente na sua prática pedagógica em sala de aula, uma vez que as 

representações sociais que o professor detém sobre a cultura de aprendizado do aluno 

influenciam nas suas expectativas sobre o aprendizado desse aluno. As representações do 

professor em relação ao aluno podem ter um poderoso efeito sobre o desempenho deste, tanto 

para o bem como para o mal, fenômeno conhecido em psicologia social pelo nome de 

profecia autorrealizadora46. Por isso, para pesquisas futuras, poder-se-ia sugerir uma 

                                                 
46 Teoria criada por Robert Rosenthal e Lenore Jacobson, em 1968, segundo a qual, o "prognóstico" do 

professor sobre o aluno acaba por se realizar. Se o professor, por conta de seus preconceitos, cria um julgamento 

inicial sobre o aluno de que este não terá um bom desempenho, inconscientemente acabará lhe dispensando 

menos atenção, menos afeto, e o aluno perceberá que o professor não acredita muito nele. Como resultado, o 

aluno passará, de fato,  a apresentar um desempenho deficiente, tal como “profetizado” pelo professor. 
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investigação sobre quais seriam as representações sociais que o professor possui de seus 

alunos estrangeiros.   

 

É sabido que historicamente, o Brasil se aproximou culturalmente da Europa num 

primeiro momento da colonização e, mais recentemente, dos Estados Unidos. O brasileiro é 

educado em filosofia europeia, literatura anglo-saxã, e recebe a cultura de massa americana, 

no entanto, tem apenas vagas noções a respeito da história dos países vizinhos, seus costumes, 

suas crenças, suas etnias etc. A pluralidade dos saberes latino-americanos foi reduzida por 

causa do onipresente ponto de vista europeizado com o qual o continente sul-americano tem 

que lidar há séculos. As ligações culturais que poderiam possibilitar união e crescimento do 

continente foram enfraquecidas e desautorizadas pela pressão da matriz cultural europeia. O 

português e o espanhol não são línguas-franca nem da política ou da economia, nem da 

ciência. Um professor de PLE em sala multicultural não pode ignorar essa realidade, sob o 

risco de estar sendo ou ingênuo ou hipócrita.  Deveria ser o primeiro a lembrar-se dessas 

questões para tentar quebrar o círculo vicioso de discriminação a que estão submetidos certos 

povos latino-americanos, ao mesmo tempo valorizando a língua que ensina. 

 

Estudar o estrangeiro habilita a desenvolver competências interculturais, tão 

necessárias na época atual. A intolerância que se observa entre culturas (tanto estrangeiras 

como dentro do próprio país) é fruto de representações sociais muitas vezes mal-informadas e 

passíveis de ressignificação. O professor de PLE crítico se compromete com o 

desenvolvimento de uma prática dialógica verdadeiramente intercultural em sala de aula, que 

aproxime os alunos valorizando as diferenças. Já que as sociedades estão em permanente 

processo de construção, o professor tem a chance de exercer a tensão criativa entre a realidade 

nem sempre favorável e o desejo utópico de igualdade e fraternidade entre os povos. Se o 

mundo foi xenofóbico por muito tempo, hoje não é mais possível tolerar o preconceito: sejam 

eles quais forem, têm de ser derrubados.  

 

 Enfim, o professor de PLE deve identificar quando há entre seus alunos o desejo de 

descobrir o Outro ou se seu interesse é só utilitário. Se a motivação para o aprendizado do 

português é só instrumental (“tenho que aprender para trabalhar”) ou integrativa (“gosto da 

língua da cultura e me identifico com ela”). Como se viu, as representações sociais que os 
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estrangeiros têm da língua portuguesa indicam uma mescla de todas essas facetas e cabe ao 

professor crítico-reflexivo identifica-las e valorizá-las.  

 

A função do senso comum é transformar o estranho em familiar pelas representações 

sociais, e vice-versa. Ora, haveria um meio mais efetivo para o falante nativo de 

desnaturalizar a língua materna já extremamente internalizada do que investigando as 

representações sociais que circulam entre os que não a tem como língua-mãe? Com esta 

pesquisa, consideramos ter lançado um novo olhar à língua portuguesa enriquecendo e 

ressignificando as representações sociais que nós mesmos detemos tanto do estrangeiro como 

da nossa língua materna e do povo brasileiro. 
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APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO 

 

Convidamos você a fazer parte de uma pesquisa sobre a Representação Social da Língua 
Portuguesa. Sua opinião é muito importante. Lembramos que não há respostas certas ou 
erradas. É a sua opinião.  Muito obrigada! 
 

VOCÊ PODERÁ RESPONDER ÀS PERGUNTAS EM PORTUGUÊS,  
OU SE PREFERIR, EM INGLÊS OU ESPANHOL. 

 
1   Nome:   ______________________________________________                   

2   Sexo:     (      ) FEM     (     ) MASC 

3   Idade:  (     ) menos de 25    (     ) entre 26 e 30       (      ) entre 31 e 40       (     ) entre 41 e 

50     (     ) mais  de 51  

4   País de origem:  ______________________________________________ 

5   Escolaridade:     (   ) ensino médio completo   (    ) graduação completa       (     ) pós-

graduação completa 

6   Profissão no país de origem:  ______________________________________________ 

7   Você trabalha no Brasil?   ( ) SIM  (  )  NÂO         Em que :  ____________________ 

8   Há quanto tempo está no Brasil?      

(    )  menos de 6 meses      (    )  7 meses - 1 ano         (    )  1  -  5  anos        (    )  6  -  10  anos     

(    )  há  mais de  10 anos 

9   Por que você está  no Brasil ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10  Escreva 4 coisas que lhe vêm à  cabeça quando pensa a respeito da “língua 
portuguesa”. / ¿Cuáles son las cuatro primeras cosas que le vienen a la mente cuando 
piensa al respecto de la “lengua portuguesa”? 
 
  1______________   2______________     3______________       4_______________ 
 
11   Por que você escolheu essas palavras? Dessas 4 palavras, qual é a mais importante? 
Por quê? /       ¿Por qué ha elegido estas palabras?    ¿Cuál es la más importante?   ¿Por 
qué? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12    Para você, o que significa a língua portuguesa?     /      ¿Para Usted, qué significa la 
lengua portuguesa? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13    Como você descreve o idioma português?           /            ¿Cómo Usted describiría  
esa lengua? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
14     Como e quando entrou em contato com a língua portuguesa? Já fez algum curso de 
português antes? Por quanto tempo?     /        ¿Cómo y cuándo entró en contacto con la 
lengua portuguesa? ¿Ya estudio el portugués antes? ¿Por cuánto tiempo? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
15    Por que está fazendo o exame  CELPE-Bras?¿ Por qué está haciendo el examen 
CELPE-Bras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
16     Para você, quais os maiores desafios no aprendizado da língua portuguesa? ¿Para 
Usted, cuáles son los mayores desafíos del aprendizaje  de la lengua portuguesa? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
17    Que outras línguas você fala além do português?    /    Para você qual é a 
importância de saber outros idiomas?   /      ¿Cuáles otras lenguas Ud. habla, además del 
portugués? ¿ Cual es la importancia de saber otros idiomas? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
18     Caso você queira continuar a participar desta pesquisa, deixe seus contatos. Em 
caso de que  Ud. quiera continuar participando de este estudio, deje sus datos. 
e-mail:       ______________________________________________ 
Telefone:  ______________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - TCLE 
 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO – PPGE – MESTRADO 

EM EDUCAÇÃO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa “Representações sociais da língua portuguesa e 
motivações para sua aprendizagem entre estrangeiros”, sob a responsabilidade da pesquisadora 
Betânia Monteiro Cielo, que pretende analisar a representações sociais da língua portuguesa 
circulantes entre estrangeiros que prestam o exame de proficiência CELPE-Bras.  
 
Sua participação é voluntária e consistirá em responder a um questionário e/ou participar de uma 
entrevista semiestruturada com a pesquisadora. Não há riscos decorrentes de sua participação na 
pesquisa. Se você aceitar participar, estará contribuindo para delinear a representação social que 
circula atualmente entre estrangeiros sobre a língua portuguesa. Se depois de consentir em sua 
participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 
consentimento em qualquer momento, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do 
motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não 
receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 
identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) 
poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Av. Senador Vergueiro, 1301- São Bernardo 
do Campo, SP.  
 
Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o 
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, 
eu concordo em responder ao questionário, sabendo que não vou receber compensação financeira por 
isso.  
 
Local:___________________ Data: ___/ ____/ _____  
 
_____________________________                               _________________________________ 
Assinatura do Participante     Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE 3 
Lista das palavras mais evocadas pelos estrangeiros em resposta à proposição “Cite quatro 
coisas que lhe vem à cabeça quando você pensa a respeito da língua portuguesa”. 
 

NO.  2-SEXO 4-PAÍS 10a 10b- 10c- 10d- Palavra mais 
importante? 

01 1 10 *som feminino-
masculino musica sotaque som 

02 2 10 
lingua-da-
esposa navegacao brasil CELPE-Bras lingua-da-

esposa 
03 2 09 brasil portugal musica acento brasil 
04 1 10 portugal jesuitas pao lingua   
05 1 10 flexivel simpatica dificil musical flexivel 
06 2 09 bonita simples romantica particular   
07 1 02 brasil praia samba tradutor   
08 1 10 trabalho cultura viagem ferramenta   
09 2 04 brasil dificil samba futebol futebol 
10 1 01 brasil samba faap amizade brasil 

11 1 02 
praia educacao-

infantil conversar 
fazer-
compras-
viver 

  

12 2 01 conjugacao acento erros latim   
13 1 03 dificil complicada bonita nasal   
14 1 11 portugal latim brasil musica   
15 2 05 musica melancolica bonita nasal   
16 2 16 brasil portugues lisboa portugal brasil 
17 2 10 latim bonita rapida interessante interessante 
18 2 10 conjugacao subjuntivo conversar saudade conversar 
19 2 15 portugal brasil tudo-bem oi   
20 2 10 rapida simpatica outro-mundo fofoca simpatica 

21 1 14 brasil jorge-amado relacoes-
internacionais 

rio-de-
janeiro brasil 

22 2 15 giria musica pao-de-queijo samba giria 
23 2 06 portugal brasil africa lusofono portugal 

24 2 08 tom base masculino-
feminino sotaque   

25 1 10 latim botao portugal saudade   
26 1 13 rica dificil sotaque diferente diferente 

27 2 12 
livro-de-
portugues CELPE-Bras dificil 

28 2 07 necessaria bonita inflexivel     
29 2 21 complicada diferente importante necessaria necessaria 
30 2 19 futebol praia carnaval feijao   
31 2 24 familia trabalho portugal musica familia 
32 1 18 legal complicada alegre dificil complicada 
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33 2 24 semelhanca doce familia musica familia 
34 1 18 lingua-padrao doce complicada importante lingua-padrao 
35 2 18 progresso experiencia motivacao incentivo experiencia 
36 1 24 idioma conhecer portugal brasil   
37 1 19 acento sensual complicada nasal   
38 1 18 samba futebol mulher-sarada praia samba 
39 1 18 oportunidade superacao trabalho amizade superacao 
40 1 18 temor inseguranca alegre interessante interessante 
41 1 19 samba usp musica paixao musica 
42 1 27 danca novela carnaval estudo estudo 
43 1 19 interessante bonita diferente legal interessante 
44 1 19 semelhanca romantica variavel multicultural semelhanca 
45 1 19 brasil samba pronuncia carnaval   
46 2 18 acento cultura semelhanca sotaque sotaque 
47 1 24 velho samba africa trovador velho 
48 2 17 acento nasal sotaque pronuncia acento 
49 2 18 quente alegre CELPE-Bras betania betania 
50 1 19 cultura sotaque curiosidade semelhanca cultura 
51 2 18 carnaval praia trabalho estudo estudo 
52 1 27 aprendizagem cultura trabalho   aprendizagem 
53 2 18 semelhanca dificil interessante oportunidade oportunidade 
54 1 23 bonita interessante importante necessaria necessaria 
55 2 24 cultura historia respeito tolerancia tolerancia 
56 1 24 portugal brasil facil bonita brasil-portugal 
57 1 27 estudo economia familia bem-estar familia 
58 2 17 navegacao brasil praias romantismo   
59 2 18 campeao amarelo amazonia verde amazonia 

60 1 18 diferente oportunidade escrita-nao-e-
facil desafio desafio 

61 2 18 bonita necessaria importante facil-dificil   
62 2 18 feijao futebol praia picanha futebol 
63 1 18 dificil complicada       
64 1 28 musica amizade alegria familia amizade 
65 1 18 comunicacao falar orientacao   falar 
66 2 24 cultura historia diversidade comunicacao   
67 2 18 facil-dificil confusao dominio falta-aperfeicoar 

68 1 18 complicada interferencia-
com-espanhol dificil barreira barreira 

69 1 18 dificil complicada     dificil 
70 1 20 semelhanca aprendizagem trabalho curriculo curriculo 
71 2 18 bonita esquisita facil necessaria necessaria 
72 2 18 brasil praia samba futebol brasil 
73 2 17 giria brasil facil-dificil   giria 
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74 1   exame estudo musica jornal   
75 1 18 dificil pratica necessaria fluencia necessaria 
76 1 18 falar escrever conhecer interagir   
77 1 17 semelhanca alegre dificil interessante dificil 
78 1 28 dificil dificil sotaque brasil 
79 1 18 rapida dificil feio   dificil 
80 1 18 exames ler passeio planejar   
81 1 18 dificil misteriosa elegante fina dificil 
82 1 17 gostosa romantica interessante   interessante 
83 2 27 estudos negocios comunicacao futuro comunicacao 
84 1 18 fonetica pronuncia semelhanca conjugacao   
85 1 24 bonita dificil semelhanca precisao precisao 

86 2 25 portugal brasil africa machado-de-
assis brasil 

87 2 18 ensino estudo aprendizagem importante estudo 

88 1 21 
segunda-
lingua praia novela estudo estudo 

89 2 18 carnaval futebol praia superacao superacao 
90 1 17 rica fonetica forte interessante   
91 1 27 trabalho carnaval praia oportunidade trabalho 

92 2 24 camoes livro-do-
desassossego liberdade brasil   

93 2 18 esperanca perseveranca teimosia fe perseveranca 
94 2 22 carnaval rio-de-janeiro musica diversidade musica 

95 1 26 
cultura paixao descobrimento 

integracao-
ibero-
americana 

paixao 
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APÊNDICE 4  
Dicionário para padronização das palavras evocadas 
Rótulos de Linha 10 Contagem sinônimos 
acento 1   
acentos 3 acento 
acentos-e-escritura 1 acento 
africa 1   
agradavel-de-ouvir 1 bonita 
ainda-falta-aperfeicoar 1 falta-aperfeicoar 
alegre 1   
alegria 2 alegre 
amarelo 1   
amazonia 1   
amigos 1 amizade 
amizade 1   
a-musica-bossa-nova 1 musica 
angola 1 africa 
aprender 1 aprendizagem 
aprendizado 1 aprendizagem 
aprendizagem 1   
barreira-na-obstaculo 1 barreira 
base 1   
bela 1 bonita 
bem-estar 1   
betania 1   
biodiversidade 1 diversidade 
bonita 5   
bonito 1 bonita 
bossa-nova 1   
botao 1   
brasil 17   
brasileiro 1 brasil 
novela 1 novela 
camoes 1   
campeao 1   
caravelas 1 navegacao 
carnaval 7   
celebras 1 CELPE-Bras 
CELPE-Bras 2   
complexa 2 complicada 
complexo 1 complicada 
complicada 2   
complicado 3 complicada 
comunicacao 3   
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confusao-as-vezes 1 confusao 
conhecer 1   
conhecimento 1 conhecer 
conjugacao 3   
conversacao 1 conversar 
conversar 1   
cultura 7   
curiosidade 1   
curriculo 1   
danca 1   
desafio-para-se-alcancar 1 desafio 
descobrimento 1   
diferente 1   
diferente-na-fala-e-na-escrita 1 diferente 
dificil 11   
dificil-da-lingua.-para-mim-e-muito-dificil-entender-o-
que-um-brasileiro-disse-na-rua.como-fazer-para-
escrever-minha-dissertacao 1 dificil 
dificil-de-escrever 1 dificil 
dificil-de-me-expressar 1 dificil 
dificil-ortografia 1 dificil 
dificil-pronuncia 1 dificil 
diversidade 1   
diverso 1 diferente 
divertida 1 alegre 
doce 2   
dominio-da-lingua-(neste-momento) 1 dominio 
e-bonita 1 bonita 
economia 1   
educacao-infantil 1   
e-esquisita 1 esquisita 
e-facil 1 facil 
elegante 1   
engracado 1 divertido 
ensino 1   
epoca-de-grande-navegacao 1 navegacao 
erros 1   
escrever 1   
escrita-nao-e-facil 1 dificil 
esperanca 1   
estrutura-do-idioma-e-dificil 1 dificil 
estudo 4   
estudos 1 estudo 
exames 1 exame 
experiencia 1   
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faap 1   
facil 1   
facil-e-complicado-ao-mesmo-tempo 1 facil-dificil 
facil-ou-dificil 1 facil-dificil 
falar 2   
familia 4   
fazer-amigos 1 amizade 
fazer-compras-viver 1   
fe 1   
feijao 2   
feio 1   
feminino-masculino 1   
ferramenta 1   
fina 1   
flexivel 1   
fluencia 1   
fofoca 1   
fonetica 2   
forte 1   
futebol 6   
futuro 1   
giria 1   
girias 1 giria 
gostosa 1   
historia 2   
idioma 1   
importante 5   
incentivo 1   
inflexivel 1   
inseguranca 1   
integracao-ibero-americana 1   
interagir 1   
interessante 8   
interferencia-com-o-espanhol 1   
jesuitas 1   
jorge-amado 1   
jornal 1   
latim 3   
latina 1   
legal 2   
ler 1   
liberdade 1   
linda 1 bonita 
lingua 1   



 

108 
 

lingua-diferente 1 diferente 
lingua-materna-da-esposa 1 lingua-da-esposa 
lingua-musical 1 musical 
lingua-padrao 1   
lisboa 2   
livro-do-desassossego 1   
lusofono 1   
machado-de-assis 1   
masculino-feminino 1   
melancolica 1   
misteriosa 1   
mocambique 1 Africa 
motivacao 1   
muito-bonita 1 bonita 
mulher-sarada 1   
multicultural 1   
musica 8   
musica-mpb 1 musica 
nao-tao-dificil 1 facil-dificil 
nao-tao-facil 1   
nasal 3   
nasalidade 1 nasal 
necessaria 3   
necessidade-de-comunicacao 1 necessaria 
negocios 1   
novelas 1 novela 
novos-estudos 1 estudo 
oi 1   
oportunidade 3   
oportunidade-para-aprender 1 oportunidade 
orientacao 1   
outro-mundo 1   
paixao 2   
pao 1   
pao-de-queijo 1   
parecida 1 semelhança 
parecido 1 semelhança 
particular 1   
passeio 1   
perseveranca 1   
picanha 1   
planejar 1   
portugal 10   
portugues 1 portugal 
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pos-graduacao 1 estudo 
praia 7   
praia-rio-de-janeiro 1 praia 
praias 3 praia 
pratica 1   
precisao 1   
preciso 1 necessaria 
progresso 1   
pronuncia 3   
prova 1 exame 
proximidade 1 semelhança 
quando-comprei-um-pequeno-livro-do-portugues-no-
cairo-em-2010 1 livro-de-portugues 
quente 1   
rapido 2 rapida 
relacoes-internacionais 1   
respeito 1   
rica 2   
rio 1 rio-de-janeiro 
rio-de-janeiro 1   
romantica 3   
romantismo 1 romantica 
samba 9   
saudade 2   
segunda-lingua 1   
semelhanca 3   
sensual 1   
similar 2 semelhança 
similaridade 1 semelhança 
simpatica 2   
simples 1   
som 1   
sotaque 4   
sotaque-lindo 1 sotaque 
sotaque-muito-bonito 1 sotaque 
sotaques-diferentes 1 sotaque 
subjuntivo 1   
superacao 2   
teimosia 1   
temor 1   
tenho-que-falar 1 necessaria 
tolerancia 1   
tom 1   
trabalho 7   
tradutor 1   
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trovador 1   
tudo-bem 1   
tudo-fala-rapida 1 rapida 
usp 1   
variavel 1   
velho 1   
verde 1   
viagem 1   
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