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Historia de um recorrido 

Prefácio à 2ª edição da revista 
Nélida Sosa 

 

a enseñanza del Portugués Lengua 

Extranjera (PLE) en nuestro país ha 

recorrido un largo camino que abordaré en 

este prefacio a fin de comprender su evolución y 

estado actual. 

Los cursos de formación inicial para 

docentes de lenguas vivas datan de 1904, a partir 

del Decreto firmado el 10 de febrero de ese año por 

el Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. Juan 

Ramón Fernández. Según Lía Varela (2006), la 

creación de los institutos con formación en lenguas 

extranjeras representó la concreción de políticas 

lingüísticas elaboradas por las elites que se 

encontraban en el poder. La autora señala que a 

principios del siglo XX se producen importantes 

transformaciones sociales 

debido a las olas 

migratorias, y que la 

aristocracia políglota 

planificó una política 

lingüística que 

aparentemente compartía 

el capital simbólico 

lingüístico, pero que 

reservaba para las elites 

las variedades nobles de 

las lenguas nacionales o 

extranjeras enseñadas en 

las escuelas bilingües. 

  En aquella primera etapa los idiomas que se 

enseñaban eran el francés, el inglés, el italiano y el 

alemán. La lengua portuguesa no formaba parte de 

ese capital simbólico. Recién en la década de 1930, 

como fruto de una decisión política conjunta, se 

firmó un acuerdo con Brasil para estrechar las 

relaciones entre ambos países promoviendo la 

aproximación cultural a través del aprendizaje de 

sus respectivas lenguas. Ese acuerdo permitió 

además la creación de instituciones para la difusión 

de la cultura de cada país en el otro, la convocatoria 

de intelectuales y especialistas en diversas áreas 

para la promoción del intercambio y el otorgamiento 

de recursos para poder llevar a cabo los proyectos 

de aproximación. 

Así quedó plasmado en la edición de la 

revista Caras y Caretas de 1939: “El intercambio de 

visitas entre los primeros magistrados [Agustín 

Justo – Getúlio Vargas] mucho han contribuido para 

concretar inspiraciones expresadas en las 

Conferencias Panamericanas. Y así, por iniciativa del 

gran amigo del Brasil, doctor Ramón J. Cárcano, fue 

creada la enseñanza del portugués en algunas 

escuelas primarias para 

adultos en la ciudad de 

Buenos Aires. Poco tiempo 

después fue creado en la 

Escuela Normal de 

Lenguas Vivas [hoy IES en 

Lenguas Vivas “Juan 

Ramón Fernández”] un 

curso libre en portugués, 

además se instituyó una 

cátedra de portugués de 

literatura brasileña en el 

Instituto Nacional de 

Profesorado Secundario 

[hoy Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín 

V. González”]. Tan noble rasgo toma carácter 

permanente y coloca al portugués en igualdad de 

condiciones con las demás lenguas enseñadas: 

inglés y francés.” (Caras y Caretas, 1939:149). La 

revista se refiere a “una cátedra de portugués de 

literatura brasileña”: este fue el primer curso de 

formación de profesores de portugués que comenzó

Institucional 

Alumnas del colegio Lenguas Vivas - Década del '40 
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a dictarse en 1936 como “Profesorado en idioma 

portugués y literatura brasileña”, cuyos primeros 

profesores egresan en 1939. 

  El ISP “Dr. J. V. González” mantuvo la 

formación de profesores de PLE hasta 1954 cuando 

se transfiere la carrera del Profesorado al IES en 

Lenguas Vivas "J. R. Fernández". La creación del 

MERCOSUR en 1991, con la firma del Tratado de 

Asunción, lleva al portugués al estatuto de lengua 

oficial del bloque, lo que aumenta en modo 

considerable el interés por su estudio y repercute 

fuertemente en la apertura de carreras de 

formación docente en PLE en instituciones de 

gestión pública. Actualmente, a nivel nacional, la 

enseñanza del portugués en el sistema educativo 

ofrece un panorama diverso: 

 

 En formación docente están habilitadas 21 

instituciones de enseñanza superior en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3), 

Buenos Aires (7), Chaco (1), Córdoba (1), 

Corrientes (2), Entre Ríos (3), Jujuy (1), 

Mendoza (1), Misiones (3), Santa Fe (1) y 

Tucumán (1). 

 

 Se registra un aumento considerable de la 

presencia del portugués en diferentes carreras 

universitarias y no universitarias, de grado y 

de posgrado, en ámbitos públicos y 

principalmente en los privados, en el campo 

humanístico y de las ciencias sociales. 

  

 En los niveles primario y secundario existe 

una enorme disparidad y heterogeneidad de 

situaciones. En la Ciudad de Buenos Aires se 

enseña portugués en el Nivel Primario en 

nueve escuelas del Programa de Escuelas de 

Modalidad Plurilingüe y en tres Centros 

Complementarios de Idiomas Extranjeros 

(CECIES); en el Nivel Medio el número de 

escuelas que tienen portugués es limitado, y 

muchas veces se ofrece como optativo, con el 

formato de taller. Es necesario aclarar que la 

enseñanza de PLE se realiza hace varios años, 

pero como materia extracurricular en algunas 

escuelas, y que en muy pocas integra el 

currículo institucional. En la provincia de 

Buenos Aires se aprobó una nueva modalidad, 

con orientación en lenguas extranjeras, que 

incluyó la enseñanza del portugués en el ciclo 

orientado en veinte escuelas distribuidas por 

toda la provincia. 

 

 A diferencia de lo señalado para el sistema 

educativo formal, la situación del portugués 

parece estar consolidada en el sistema de 

enseñanza no formal. En efecto, el portugués, 

en general, es la segunda lengua extranjera 

más buscada en los centros de idiomas, 

laboratorios de idioma, centros de lenguas, 

Escuela de Lenguas de las instituciones de 

enseñanza superior públicas y privadas o de 

otras instituciones oficiales privadas. En 

algunas de esas instituciones hay cursos 

orientados a la obtención del certificado de 

dominio del PLE que otorga el Ministerio de 

Educación de Brasil, el CELPE-BRAS. 

 

La Asociación Argentina de Profesores de 

Portugués es una entidad que desarrolla desde 

1997 una multiplicidad de eventos académicos con 

el objetivo, entre otros, de promover la formación 

continua de los profesores de PLE. Ha organizado 

congresos, foros, seminarios, talleres, viajes de 

estudios y otros eventos académicos a cargo de 

especialistas nacionales y extranjeros. Asimismo, la 

Asociación ha creado vínculos con instituciones 

como la SIPLE (Sociedade Internacional de 

Português como Língua Estrangeira) y las 

asociaciones de profesores de lenguas extranjeras 

interesadas en la promoción del plurilingüismo en el 

Mercosur. 

  Más allá de todas las actividades que la 

Asociación pudo o podrá hacer, lo más importante 

es que a lo largo de su existencia consiguió 

constituirse como referente, tanto de los profesores 

y de las instituciones educativas como de las 

instancias gubernamentales, para los primeros 

como espacio de intercambio, de reflexión, de 

capacitación, y para las segundas, como un 

organismo representativo de la sociedad civil que, 

con un trabajo mancomunado, puede contribuir 

para la definición de una política para el área. 

  A partir de lo expuesto hasta el momento, 

entendemos que las decisiones de política y 

planificación lingüística relacionadas con el 

portugués en nuestro país se relacionan 

estrechamente con los complejos procesos de 

integración regional, que crearon situaciones geo-

lingüísticas nuevas y plantearon y continúan 
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planteando problemas que exigen soluciones 

negociadas. Entendemos, asimismo, que la 

planificación lingüística en el Mercosur se produce 

siempre en un cierto contexto socio-histórico y 

cultural. En nuestro país, ese contexto se 

caracterizó por el predominio de las políticas 

neoliberales, lo que significó el alejamiento del 

Estado del ámbito de las políticas públicas y de los 

circuitos de formación ciudadana. Desde esa 

perspectiva, la integración de los pueblos, a través 

de la promoción de las lenguas y sus respectivas 

culturas, ha sido más un principio que una práctica 

mantenida en el tiempo, principalmente durante la 

década de 1990. 

En 2009, como sabemos, en nuestro país se 

aprobó una ley fundamental que establece la oferta 

obligatoria del portugués en el nivel medio del 

sistema educativo nacional (cf. Ley 26.468). Esta 

ley tiene un aspecto discutible: se trata de una 

oferta obligatoria que deben hacer las escuelas 

secundarias pero que, al mismo tiempo, es optativa 

para los alumnos; esto último plantea una serie de 

dificultades. Estas dificultades, sin embargo, pueden 

salvarse a través de la sensibilización de la 

comunidad hacia la toma 

de conciencia de la 

importancia de la 

integración regional. De 

la misma manera, el 

Estado también necesita 

ser sensibilizado. En 

algunos sectores no hay 

convicción política de que 

la integración regional 

sea un proyecto 

estratégico del Estado 

argentino. Es muy 

importante que exista 

una conciencia por parte de los legisladores, y 

también de los medios, acerca del valor de la 

lengua en la construcción de una identidad regional, 

para que se comprenda el papel del portugués en 

ese proceso. Sin esta conciencia es inasequible que 

la implementación de su enseñanza llegue a las 

mesas de discusión de política educativa. Es 

necesario que se piense en la relación entre las 

lenguas y la presencia de cada una de ellas en el 

sistema educativo, atendiendo también al objetivo 

de conformar una identidad y una ciudadanía 

sudamericanas. 

Conocer el recorrido histórico de la 

formación docente en PLE nos permite comprender 

mejor el contexto en que se desarrolla la enseñanza 

del portugués y nos permite promover acciones en 

conjunto y fortalecer los vínculos inter-

institucionales. En este marco, la Revista Lusofía, 

única revista en su naturaleza, nace como un 

espacio que promueve la participación de los 

profesores de PLE creando un ámbito de 

intercambio de experiencias y reflexiones sobre la 

propia práctica docente. 

En “Português low-cost”, Irma González 

aborda el tema de la incorporación de nuevos 

vocablos a la lengua portuguesa y su implicancia en 

el proceso de evolución de la lengua. 

Con “O emprego do verbo estar com valor 

não estativo no português brasileiro e no espanhol”, 

Talita Vieira Moço realiza un análisis contrastivo del 

uso del verbo estar entre el portugués brasileño y el 

español, que permite revelar las similitudes y 

diferencias entre las dos lenguas. 

En esta oportunidad la profesora Aldana 

Garbarini y alumnas del IES en Lenguas Vivas “J. R. 

Fernández” nos ofrecen una interesante experiencia 

que involucra a la 

narración oral como 

práctica áulica altamente 

estimulante y educativa. 

“A escolha da 

profissão: nossa 

experiência” de Jesica 

Firus y Amanda Zitzke 

aborda la elección de la 

profesión. En esta 

presentación se construye 

un camino en el que se 

especifican los aspectos 

que se deben tener en 

cuenta en ese proceso de elección. Al mismo 

tiempo, se detallan las razones por las cuales, 

muchas veces, se abandonan las carreras. 

Liliana Rubín en su artículo “Historia y 

cultura de los pueblos de habla portuguesa: relato 

de una experiencia” ejemplifica cómo se puede 

contribuir para el desarrollo de la competencia 

intercultural. 

Por su parte, Ignacio Spina, en “Dos 

perspectivas educativas en la era digital: entre la 

lectura del “hoy” y la construcción del “mañana”, 

nos invita a repensar la práctica pedagógica 

Conocer el recorrido histórico de la 

formación docente en PLE nos permite 

comprender mejor el contexto en que 

se desarrolla la enseñanza del 

portugués y nos permite promover 

acciones en conjunto y fortalecer los 

vínculos inter-institucionales. 
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teniendo en cuenta las transformaciones 

tecnológicas actuales y su impacto en el futuro. 

En el artículo “Atividades comunicativas e 

pré-comunicativas na aula de PLE/PBSL”, Verónica 

Andrea González presenta algunos interrogantes 

sobre cómo optimizar los actividades que nos 

ofrecen los materiales de enseñanza de PLE 

teniendo en cuenta el enfoque comunicativo. 

Desde una perspectiva muy diferente, 

Adriana Oblak indaga un tema crucial en la 

enseñanza y aprendizaje de PLE, la fonética, 

utilizando como objeto de análisis un método de 

enseñanza que desarrolla en “A proposta fonético-

fonológica do manual Nota 10: português do Brasil”. 

  

En el artículo “As relações Brasil-Argentina e o 

ensino do português” de Adrián Canteros se analiza 

el contexto histórico y social de las relaciones 

bilaterales que encuadra el proceso de la enseñanza 

de la lengua portuguesa en nuestro país y la 

formación docente. 

Los trabajos aquí desarrollados constituyen, 

sin dudas, un valioso aporte a la tarea de los 

profesores de portugués lengua extranjera, ya que 

promueven la reflexión, el intercambio de saberes y 

la apropiación de estrategias para favorecer la 

práctica pedagógica. 
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O emprego do verbo "estar" com valor não 

estativo no português brasileiro e no espanhol 
Talita Vieira Moço 

 

mbora o verbo estar seja 

amplamente usado no PB e no 

E com usos bastante semelhantes, 

este lexema também compõe 

sentenças que em uma ou outra 

língua são formadas por verbos 

diferentes. Neste estudo, 

apresentamos os principais usos 

de estar em ambas as línguas e 

analisamos alguns casos em que 

em vez deste verbo, em PB, a 

predicação é feita por outras 

formas verbais como ir e ficar. 

Apesar do uso significativo do 

verbo estar nas duas línguas, 

verificamos que há pouco estudos 

específicos sobre seus usos. Em 

grande parte das gramáticas 

consultadas, e sobretudo nas 

brasileiras, a descrição se 

restringe ao aspecto formal desse 

verbo, limitando-se muitas vezes à 

sua classificação como verbo 

pleno, funcional, cópula ou 

auxiliar. 

Adotando esta perspectiva 

comparada, motivada pela nossa 

prática no ensino de E/LE no 

Brasil, focalizaremos diferenças, 

ora mais sutis, ora mais evidentes, 

entre o uso de estar em PB e em 

E. Para ilustrar nossa discussão, 

utilizamos ocorrências estar em 

entrevistas realizadas com falantes 

cultos de São Paulo e Buenos Aires 

extraídas do Corpus do 

Português[1] e do Corpus del 

Español[2], assim como 

ocorrências extraídas de 

reportagens de jornas das cidades 

de São Paulo (El País, edição 

brasileira; Folha de São Paulo e O 

Estado de São Paulo) e de Buenos 

Aires (Página 12; Clarín e La 

Nación) sobre as manifestações 

ocorridas no Brasil entre março de 

2015 e maio de 2016. As 

incidências de outra fonte são 

referenciadas por meio de notas 

de rodapé. 

 

A língua em foco 
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Considerações sobre as semelhanças estar no 

português brasileiro e no espanhol 

Tanto no português brasileiro, quanto no espanhol, 

o verbo estar constrói uma variedade de sentenças 

semanticamente diferentes, algumas das quais 

apresentam também uma configuração sintática 

particular. Deste modo, o verbo estar pode 

exprimir, em ambas as línguas, o sentido de 

localização e permanência (1ab), assim como 

veicular características do sujeito consideradas 

novas por serem o resultado de uma mudança 

ocorrida (2ab). O verbo pode ainda funcionar como 

auxiliar associando-se a formas nominais em 

diferentes perífrases como nos exemplos 3ab e 4ab: 

(1a) Como sua mãe e seu pai, você chegou perto de 

cometer suicídio, mas felizmente ainda está aqui entre 

nós. O que levou você a quase se matar? (PB – 19 – OR- 

ISP- OL) 

(1b) [...] las secretarias o el personal 

que está aquí conmigo no... no participamos en ese tipo 

de reuniones […] (ERA – 19 – OR - 12) 

(2a) [...] O projeto está pronto, o roteiro está pronto, 

mas continuo burilando, até porque é a parte mais 

barata.  (PB – 19 – OR- ISP- NPS) 

(2b)  […] ¿cómo puede arriesgarse un muchacho que 

viene a pedir la mano de una chica, sin saber ni cómo 

está, que hace dos años que no la ve? No sabe si está 

gorda, si está flaca, si está fea, si está peor que antes, 

si está mejor […]. (ERA – 19 – OR – M27) 

(3a) Eu liguei e falei: " Como é que 

você está fazendo uma exposição dos 100 anos do Di? 

Essa exclusividade é minha, está escrito aqui [...]. (PB – 

19 – OR- ISP- DL) 

(3b) […] me contás un poco... este... qué es lo 

que estás haciendo ahora en cuanto a trabajo […]. (ERA 

– 19 – OR – M23) 

(4a) Em sua opinião, como os resultados das eleições 

serão interpretados em Washington, onde a 

administração Clinton está para apresentar um relatório 

ao Congresso sobre os três primeiros anos do acordo de 

livre comércio com o México e o Canadá, o Nafta. (PB – 

19 – OR- ISP- JC) 

(4b) Yo le diría que habría que visitarlo a la tardecita 

como lo visitamos nosotros, porque como eso se 

está por derrumbar, han hecho una especie de 

armazón […]. (ERA – 19 – OR – M15)[3] 

O verbo funciona também como auxiliar das 

perífrases que têm como verbo principal uma forma 

em particípio para codificar o aspecto resultativo 

tanto em PB quanto em E[4]: 

(5a) É um absurdo ouvir certos teóricos e economistas 

do governo falarem que não há necessidade de se fazer 

reforma agrária no Brasil porque o problema da 

terra está resolvido. (PB – 19 – OR- ISP- EL) 

(5b) y es gracioso porque ese problema muchas veces, 

cuando ya eh... se ha trabajado dos, tres, cuatro años en 

el mismo problema la mente es como si se cansara, 

entonces cambian de tema. Entonces en la moda... eh... 

se pone de moda otro tema - - - que a lo mejor el 

primero no está resuelto del todo, pero... […]. (ERA – 19 

– OR – M6) 

Segundo a tradição gramatical espanhola, quando 

usado para indicar a permanência ou persistência 

de algo em algum lugar ou situação (1ab), estar 

apresenta a significação geral de localização 

derivada do sentido original latino de “estar de pé” 

ou “estar situado” e classifica-se como forma plena 

ou verbo predicativo, já que funciona como núcleo 

sentencial, selecionando argumentos e atribuindo-

lhes papéis temáticos. Os argumentos internos 

oblíquos selecionados pelo verbo são expressões 

locativas, tanto as que indicam localização espacial 

(6ab), quanto as que, por extensão do conceito de 

lugar, expressam localização temporal (7ab): 

(6a) Estado - Em Wimbledon, o que você ganhou? 

Maria Esther - As réplicas, em miniatura, daquele prato 

enorme que se vê nas fotografias. O original está lá, na 

entrada da quadra central. (PB – 19 – OR- ISP – GF) 

(6b) Inf.a - Bueno, esa está en el disco ¿cómo se llama? 

justamente, El país de no me acuerdo. 

Inf.b - Ah, esa está ahí. (ERA – 19 – OR – M21) 

(7a) O livro do Hermano foi publicado na década de 80 e 

nós estamos em 2004. (PB – 19 – OR- ISP – NM) 

(7b) Eh... quiero ir sintetizando un poco porque si no va 

a ser demasiado extenso y no vamos a llegar a lo que a 

mí me interesa que es la […] del siglo diecinueve. Bueno 

estamos en los fines del siglo dieciocho y estamos 

entrando en el siglo diecinueve. (ERA – 19 – OR – M15) 

        Para Castilho (2014, p. 398), no entanto, a 

maior parte dos empregos de estar como verbo 

pleno no português deve ter desaparecido no século 

XVI. Também em espanhol, segundo Leborans 
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(1999), é quase inusitado atualmente o uso de estar 

em seu significado primitivo de “permanecer 

imóvel” ou “em repouso” sem complemento locativo 

expresso: 

(8a) [...] e tanto perdera ja do sangue que nom podia ja 

estar. (não podia conservar-se de pé)[5] 

(8b) ¡Déjate estar! 

 

O autor considera que nos exemplos 6ab e 7ab o 

verbo estar não atua como núcleo do predicado, já 

que essa função é deslocada para o termo 

adjacente à sua direita - geralmente sintagmas 

nominais, adjetivais, adverbais e preposicionais – e 

estar passa a atuar como verbo funcional. O tipo de 

termo à direita do verbo configura, segundo o 

autor, as estruturas locativa (9ab), modal (10ab) e 

atributiva (11ab) organizadas por esse verbo: 

(9a) Agora, ela está em São Paulo, seduzindo os 

telespectadores do canal Bravo Brasil, onde faz a 

locução. Mas, com frequência, dá o ar da graça em 

Bauru [...]. (PB – 19 – OR- ISP – L) 

(9b) ¿Usted podría sintetizarme más o menos las 

actividades de un día común de su vida - digamos, 

cuando está en Buenos Aires? (ERA – 19 – OR – M16) 

(10a) A gente só sabe que está bem no filme e o filme 

está bom quando fica pronto. Nem o diretor sabe. (PB – 

19 – OR- ISP – FT) 

(10b) Pobre, está mal de la cabeza […]. (ERA – 19 – OR 

– M30) 

(11a) O presidente da Assembléia, Francisco Küster 

(PSDB), está preocupado com violência no dia da votação 

do relatório. (PB – 19 – OR- ISP – PAV) 

(11b) ¿No estoy hermoso? (ERA – 19 – OR – M24) 

 

Se em 9ab se expressa a relação de permanência 

do sujeito em determinado espaço, em 10ab o 

verbo estar é usado para estabelecer uma relação 

de permanência de uma qualidade que apresenta o 

sujeito por um tempo indefinido. Ao combinar-se 

com alguns adjetivos como o de 11b o uso de estar 

predica uma qualidade nova, ou seja, o ingresso a 

um novo estado. 

 

Considerações sobre as especificidades de 

estar no PB e no E 

Como vimos anteriormente, estar pode atuar como 

verbo auxiliar em perífrases formadas por lexemas 

em gerúndio, particípio e infinitivo. Em estudo 

anterior (MOÇO, 2006), observamos que o 

complexo verbal formado por estar + gerúndio com 

auxiliar em presente, usado geralmente para 

expressar o desenvolvimento de um evento 

particular num intervalo que coincide com a 

enunciação, é bastante produtivo em ambas as 

línguas, embora em espanhol em alguns contextos 

também seja possível o uso da forma simples: 

(12a) Do que você (es)tá rindo? 

(12b)¿De qué te estás riendo? 

(12c) ¿De qué te ríes?[6] 

Em estudo posterior (MOÇO, 2011), após uma 

análise descritiva de viés sociolinguístico dos valores 

semânticos da perífrase perfectiva em ambas as 

línguas, observamos que com o auxiliar em pretérito 

perfeito, usado para expressar a duração ou 

repetição de um evento anterior ao momento da 

enunciação, a frequência da perífrase é maior em 

espanhol. Em PB seu emprego parece estar mais 

restrito aos registros formais (13a), o que parece 

indicar que estamos nos aproximando de um 

emprego estilístico da perífrase com estar em 

perfeito. Nos registros mais coloquiais, em lugar de 

estar tende-se a usar o verbo ficar: 

(13a) A União Europeia (EU) deve se afastar dos Estados 

Unidos ou arriscará perder um acordo climático sólido e 

sobre o que esteve trabalhando durante dois anos.[7] 

(13b) Assim como não lembro como aprendi a andar, não 

sei dizer como a cor entrou no meu caminho. Sou uma 

pessoa atenta e fiquei observando nuances das cores do 

céu, das luzes de mercúrio. (PB – 19 – OR- ISP – LB) 

(13a) Además esté no sé si le interesa que yo antes de 

dedicarme al campo porque el campo estaba arrendado 

cuando mi padre murió lo había arrendado... eh... 

es... estuve trabajando acá en Buenos Aires en la 

segunda cátedra de obstetricia […]. (ERA – 19 – OR – 

M16) 

Com relação aos compostos formados por um verbo 

principal em particípio, alguns lexemas que se 

combinam frequentemente com estar em espanhol, 
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formando o que alguns autores consideram uma 

passiva de estado, em PB tendem a se combinar 

com o verbo auxiliar ser: 

(14a) Os jovens da cidade, quase sempre, amadurecem 

muito tarde, mas no interior eles têm desde cedo de 

participar das decisões dos adultos, de sua luta para 

comer, e são obrigados pela realidade a amadurecer. (PB 

– 19 – OR- ISP- IA) 

(14b) Inf d: Ahora en el colegio hablan inglés con la 

profesora; la maestra les habla a ellas y... 

Inf.b. - Claro, porque la enseñanza forma parte de... 

Inf.d. -...y están... están obligadas, pero como en casa 

no...  no están obligadas,   entonces... (ERA – 19 – OR – 

M24) 

(15a) Penso que se exagera um pouco a função dos 

conflitos nos congressos da CUT. Do jeito como 

eles são feitos, com muitos participantes, cria-se um 

clima de comício. (PB – 19 – OR- ISP- IA) 

(15b) La poesía está hecha de palabras comunes al 

lenguaje familiar; pero, sin embargo, no diremos que 

hacer poesía es hablar la lengua familiar. (ERA – 19 – OR 

– M19) 

O verbo estar é usado também como verbo 

existencial combinado com sintagmas nominais 

definidos em distribuição complementar com o 

verbo haber, devido à escassa compatibilidade 

deste verbo com argumentos que apresentam 

determinantes definidos (FANJUL, 2014): 

(16) Inf.b. - Ahora, por televisión no es así, porque en 

toda la cuestión noticieros, ¿vos vistes? hay, sí, hay, sí... 

hay mujeres, ¿no? 

Inf.c. - Hay mujeres. 

Inf.b. - Está la J. y... 

Inf.c. - Claro. (ERA – 19 – OR – M24B) 

(17) Bueno, e... es el mismo autor desde hace mil años y 

tiene el mismo método para el alemán, para el inglés, 

para el francés; están las gramáticas de Sauer para el 

que aprende alemán […]. (ERA – 19 – OR – M24B) 

Além dessas assimetrias observadas, verificam-se 

outros usos de estar em espanhol que, segundo a 

nossa hipótese, tendem a ser representados em PB 

por outras formas verbais: 

(18a) Bal por el momento no se refirió al tema. […] . 

Hace dos días, el actor no dudó en compartir la frase 

"Todo va a estar bien", en su cuenta de Twitter con el 

deseo de que se termine la tormenta en la que está 

envuelto de una vez por todas.[8] 

(18b) então se você não está bem precisa de uma 

terapia mas não está indo tão mal você nâo vai fazer 

terapia - ah - " fulano faz terapia " o cara " não não faço 

" aí um dia que ele fica mal pra burro entra numa fossa 

não sabe mais o que fazer aí que ele começa 

a ficar bem se estrepa todo mesmo porque ai que vai 

procurar ajuda né? (PB – 19 – OR- ISP- 2: 343) 

(19a) La torta estuvo genial.[9] 

(19b) O bolo ficou ótimo. (tradução nossa) 

Como se vê em 18a, estar em E expressa uma das 

fases de um processo de mudança (18a), 

normalmente representada lexicalmente pelo verbo 

ficar no PB (18b), diferença que também se observa 

ao expressar uma qualidade nova do sujeito que é o 

resultado de uma situação anterior (19ab). 

Também são interessantes os casos em que estar, 

em pretérito perfeito, representa o deslocamento do 

sujeito a algum lugar. De acordo com Borba (1991), 

com sujeito agente e complemento locativo, o verbo 

estar em pretérito perfeito - mas também em 

pretérito mais que perfeito e futuro do presente - 

não indica estado e sim ação, e apresenta o mesmo 

significado que o verbo ir: 

(20a) Arregui era um homem fascinante. Um selvagem. 

Em 1982, ele esteve em Porto Alegre. (PB – 19 – OR- ISP 

– SF) 

(20b) ¿Usted en qué fecha me dice 

que estuvo en Méjico? (ERA – 19 – OR – M15) 

(21) E depois o Bocage se presta muito a isso. Viajou, 

veio até aqui, foi para Macau, por isso a polifonia dos 

sotaques. (PB – 19 – OR- ISP – DLB) 

Nossa hipótese é que, embora o uso de estar 

também seja possível em PB, como vemos em 20a, 

seu emprego em pretérito perfeito ocorre em 

contextos restritos, geralmente associados à língua 

escrita ou à situações mais formais. Consideramos 

que na maioria dos contextos em que se expressa o 

deslocamento do sujeito até um lugar tende-se a 

usar o verbo de movimento ir, acompanhado de 

preposições como a, para e em. 
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Embora nos exemplos que aparecem na próxima 

seção o verbo ir se combine combinado com a 

forma a, o que se explica pelo fato das ocorrências 

pertencerem à modalidade escrita, sua frequência 

nos registros coloquiais vem diminuindo, ao passo 

que o uso de para se expande (CASTILHO, 2014). 

Este contraste se evidencia nos enunciados abaixo 

já que no primeiro exemplo, que corresponde a 

uma manchete de um dos jornais, emprega-se a, 

enquanto na reprodução da fala espontânea do 

presidente do Partido dos Trabalhadores aparece a 

preposição para: 

(22) Os anti-impeachment vão às ruas engrossar 

mensagem contra “golpe” (El País – 31/04/2016) 

(23) “Hoje é o dia de a gente ir para a rua com firmeza e 

tranquilidade. A avenida Paulista foi desocupada pela 

polícia [...]”. (O Estado de São Paulo – 18/03/2016) 

 

A expressão dos sentidos de 

existência/participação/aparição em PB e em 

E na modalidade escrita: semelhanças e 

diferenças 

A análise de reportagens de jornas das cidades de 

São Paulo (El País, edição brasileira; Folha de São 

Paulo e O Estado de São Paulo) e de Buenos Aires 

(Página 12; Clarín e La Nación)[10] sobre as 

manifestações ocorridas no Brasil entre março de 

2015 e maio de 2016 permite observar a 

diversidade de formas usadas em ambas as línguas 

para representar linguisticamente a participação dos 

manifestantes nos protestos contra ou a favor do 

governo da então presidenta Dilma Roussef. 

É frequente, por exemplo, o emprego das 

construções existenciais. Embora a forma ter seja o 

verbo existencial mais usado no PB contemporâneo, 

principalmente na modalidade falada (GONÇALVES, 

2012), nas reportagens que compõem esta 

amostra, este sentido é representado pelas formas 

haver e ser, que também são utilizadas (haber/ser) 

nas reportagens dos jornais argentinos consultados: 

(24) Já havia manifestantes na Paulista desde o fim da 

manhã. (O Estado de São Paulo - 13/03/2016) 

(25) […] según los organizadores, hubo unas 250.000 

personas y para la policía 80.000. (Clarín – 

18/03/2016)[11] 

(26) Na avenida de agora eram 95.000 pessoas dispostas 

a ouvi-lo, segundo contagem do Instituto Datafolha. (El 

País 18/03/2016) 

(27) Los organizadores, en explosión de entusiasmo, 

dicen que han sido más de dos millones 500 mil. (Página 

12 – 13/03/2016) 

É interessante observar que as ocorrências de haver 

em PB aparecem em pretérito imperfeito, ao passo 

que em E haber é usado em pretérito perfecto 

simple. O mesmo acontece com o verbo ser, 

conjugado em imperfeito em PB e em pretérito 

perfecto simple e compuesto em espanhol. 

Ocorrências como essas e outras observadas 

anteriormente sobre a alternância entre ser e estar 

nas duas línguas parecem indicar que em alguns 

casos as noções aspectuais são representadas de 

maneira diferente em cada língua. 

Como já mencionado nas seções anteriores, em PB, 

foi encontrada também uma ocorrência do verbo 

estar com sentido existencial combinado com um 

sintagma nominal indefinido, caso em que, no E, a 

combinação mais frequente se dá com o verbo 

haber, atuando o sintagma nominal como 

argumento externo: 

(28) “Não votei na Dilma, mas ela deve ficar. [...]", disse 

a dona de casa Luiza Borges, na Praça da Sé, em São 

Paulo. Por ali também estava um grupo de cinco homens, 

todos por volta de cinquenta anos, que tirava uma selfie. 

(El País - 31/04/2016) 

(29)  “No voté a Dilma, pero debe quedarse [...]", dijo el 

ama de casa Luiza Borges, en la Praça da Sé, en São 

Paulo. Por allí también había un grupo de cinco hombres, 

todos alrededor de los cincuenta años, que se sacaba 

una selfie. 

(30) “No voté a Dilma, pero debe quedarse [...]", dijo el 

ama de casa Luiza Borges, en la Praça da Sé, en São 

Paulo. Por allí también estaba un grupo de cinco 

hombres, todos alrededor de los cincuenta años, que se 

sacaba una selfie.[12] 

Tanto em PB quanto em E foram encontradas 

algumas ocorrências do que Mendikoetxea (1999) 

considera verbos de aparição (31) e de percepção 

(32): 

(31) O senador Aécio Neves (PSDB-MG), que perdeu 

para Dilma a eleição de 2014, apareceu na janela do seu 

apartamento no Rio e divulgou um vídeo na internet. 

(Folha de São Paulo - 15/03/2015) 
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(32) Allí se vio también al jugador de fútbol Ronaldo, un 

ex crack que apoyó directamente al ex candidato 

presidencial Aécio Neves. (Clarín - 15/03/2015) 

Outros verbos usados para indicar a quantidade de 

pessoas presentes nas manifestações são os de 

caráter causal. De acordo com Campos (1999), 

esses verbos se caracterizam por terem como 

consequência um acontecimento: 

(33) Em São Paulo, o protesto atraiu 210 mil pessoas 

para a avenida Paulista, segundo cálculos feitos pelo 

Datafolha. (Folha de São Paulo - 15/03/2015) 

(34) Las marchas y congregaciones reunieron en Río de 

Janeiro a unas 15.000 personas. (La Nación – 

15/03/2015) 

Tanto em PB quanto em E também foram 

encontradas algumas ocorrências com as 

construções equivalentes tomar as ruas/tomar las 

calles. No E encontrou-se também uma ocorrência 

com o verbo ganar: 

(35) A massa que tomou a avenida Paulista, em sua 

maioria vestida de verde e amarelo, era prioritariamente 

de classe média. (El País 15/03/2015) 

(36) La concurrencia fue notoriamente menor a los 3,6 

millones de brasileños que el domingo último tomaron las 

calles para pedir la salida de Rousseff del poder. (Clarín 

18/03/2016) 

(37) Sólo en San Pablo, un millón y medio de 

manifestantes ganaron la calle pidiendo la destitución de 

la presidenta. (La Nación – 15/03/2015) 

No E, também foram usados para representar 

linguisticamente a presença de uma grande 

quantidade de pessoas nas manifestações verbos 

como colmar, desbordar, cobrir: 

(38) Los organizadores de las marchas de protesta que 

ayer colmaron las calles brasileñas cumplieron lo 

prometido: han sido las mayores manifestaciones, en 

números absolutos, de la historia. (Página 12 – 

13/03/2016) 

(39) En la mayor manifestación de la historia democrática 

del país, más de tres millones de brasileños desbordaron 

ayer las principales ciudades. (La Nación – 13/03/2016) 

(40) La mayor manifestación fue en San Pablo, donde la 

policía militar calculó que 1,4 millones de personas 

cubrieron la tradicional avenida Paulista. (La Nación – 

13/03/2016) 

Verbos como esses, que indicam uma mudança de 

estado do objeto, não foram encontrados na 

amostra do PB. Tampouco foram encontrados 

verbos que se referiam metaforicamente ao modo 

de se mover dos indivíduos, como desfilar e 

marchar, presentes na amostra do E: 

(41) Institutos de sondeo de opinión pública calcularon, 

terminada la marcha, que al menos un millón de 

personas desfiló por la avenida Paulista. (Página 12 – 

15/03/2015)[13] 

(42) Decenas de miles de personas, parte de ellas 

procedentes de otros estados, marcharon ayer en Brasilia 

al grito de “no va a haber golpe, va a haber lucha”. 

(Página 12 - 01/04/2016) 

No entanto, o uso de formas equivalentes no PB 

parece ser possível: 

(43) Os organizadores dos protestos que ontem 

encheram as ruas brasileiras cumpriram o que 

prometeram: foram as maiores manifestações, em 

números absolutos, a história. 

(44) Na maior manifestação da história democrática do 

país, mais de três milhões de brasileiros lotaram ontem 

as principais cidades. 

(45) A maior manifestação foi em São Paulo, onde a 

polícia militar calculou que 1,4 milhões de pessoas 

cobriram a tradicional Avenida Paulista. 

(46) Institutos de pesquisa de opinião pública calcularam, 

terminada a manifestação, que ao menos um milhão de 

pessoas desfilou pela avenida Paulista. 

(47) Milhões de pessoas, parte delas procedentes de 

outros estados, marcharam ontem em Brasília ao grito de 

“não vai ter golpe, vai ter luta”.[14] 

Embora não se trate de uma análise quantitativa, é 

interessante observar que na amostra do PB a 

forma verbal mais usada para indicar a quantidade 

de pessoas que se deslocou até determinados locais 

para protestar foi o verbo de movimento ir (19 

ocorrências), relacionado na maioria dos casos a 

sujeitos com traço [-específico] como “muitos”, 

“manifestantes”, “mais de três milhões”, etc., mas 

também a sujeitos com traço [+ específico] como 

“Lula”, “a gente”, “as irmãs J. e H.Z”: 

(48) Entretanto, muitos foram para a avenida Paulista 

sem entender direito o que estavam apoiando. Karin 

Salden, 28, administradora e dona de uma fábrica de 

peças para carro segurava uma faixa em que pedia a 
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renúncia da Dilma. Mas ela afirma que quer mesmo é o 

impeachment. (El País – 15/03/2015) 

(49) Pesquisa mostra que manifestantes vão às ruas 

contra a corrupção (O Estado de São Paulo – 

15/03/2015) 

(50) De acordo com o site G1, ao todo mais de três 

milhões foram às ruas em 229 cidades, levando em conta 

dados fornecidos pela Polícia Militar. (El País – 

13/03/2016) 

(36) Protestos foram realizados em ao menos 45 cidades, 

[...] mas a capital paulista teve a maior aglomeração de 

pessoas –Lula foi à manifestação, onde permaneceu por 

cerca de uma hora e fez um discurso. (Folha  de São 

Paulo - 18/03/2016) 

(37) “Hoje é o dia de a gente ir para a rua com firmeza e 

tranquilidade [...]”. (O Estado de São Paulo – 

18/03/2016) 

(38) As irmãs J. e H. Z. foram à avenida Paulista 

protestar pela saída de Dilma 8sob críticas do irmão 

contrário à saída da petista. (O Estado de São Paulo – 

13/03/2016) 

Ainda que em muitos casos o lexema pareça 

integrar uma colocação - “ir às ruas”, assim como 

“sair às ruas” e “tomar as ruas” -, e esta pareça ser 

mais empregada nos meios de comunicação com 

sentido de “protestar”, considero significativo que 

na amostra selecionada em espanhol esta 

construção apareça em só uma sentença: 

(39) […] el país vive tal estabilidad que más de un millón 

de personas fueron a las calles a protestar y no pasó 

nada. (Página 12 - 15/03/2015)[15] 

Foram encontrados também outros verbos que denotam 

direção inerente como sair/salir, chegar/llegar, nas duas 

variedades focalizadas, e voltar, na imprensa brasileira: 

(40) De acordo com um levantamento realizado pelo 

portal G1, 149.000 pessoas saíram às ruas no Brasil em 

75 cidades. (El País 31/04/2016) 

(41) Desgastado, el PT salió a la calle para sostener a 

Dilma y a Lula […]. (Clarín 18/03/2016) 

(42) Uma fileira de homens fortes, carecas e de camisa 

social se formou em dois corredores opostos, com um 

espaço no centro que desembocava na porta do 

caminhão de som. Era o sinal de que o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva chegaria em breve à avenida 

Paulista, em São Paulo, para discursar, cumprindo a 

promessa, feita no início do mês, de que voltaria às ruas. 

(El País – 18/03/2016) 

(43) Ha sido curioso observar como los dos [Alckmin y 

Aécio] llegan [a Avenida Paulista], cercados por escoltas, 

luciendo sonrisas victoriosas mientras se preparan para 

subir al palco y hablar a la multitud. (Página 12 - 

13/03/2016)[16] 

Além desses, representam o deslocamento de um 

sujeito até um lugar representado por uma 

expressão locativa os verbos comparecer em PB, 

acudir e concurrir em E: 

(44) Segundo a organização, cerca de 100 mil pessoas 

compareceram ao evento. (O Estado de São Paulo - 

01/05/2016) 

(45) Lula fue todavía más incisivo al contemplar a gran 

parte de la clase media que ayer concurrió masivamente. 

(Clarín - 18/03/2016) 

(46) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja 

presença havia sido anunciada pela organização, não 

compareceu por problemas de voz [...]. (O Estado de São 

Paulo - 01/05/2016) 

(47) Hubo actos en unas 35 ciudades, pero el mayor de 

ellos, al que acudió el ex presidente, fue en San Pablo, 

donde, según los organizadores, hubo unas 250.000 

personas y para la policía 80.000. (Clarín – 18/03/2016) 

E aqui retomo um dos enunciados desencadeadores 

desta reflexão: o uso do verbo estar como verbo de 

movimento que, de acordo com a leitura que aqui 

proponho pode, em algumas sentenças, ser 

facilmente intercambiável pelo verbo ir: 

(48a) O casal Andrea Cardoso Ribeiro, 44, advogada, e 

Mario Sérgio Ribeiro, 55, empresário, por exemplo, 

acredita que é preciso repensar o sistema político 

existente hoje. Eles estiveram na avenida Paulista para 

defender uma reforma política, que garantiria a 

existência de dois partidos. (El País - 15/03/2015) 

(48b) O casal Andrea Cardoso Ribeiro, 44, advogada, e 

Mario Sérgio Ribeiro, 55, empresário, por exemplo, 

acredita que é preciso repensar o sistema político 

existente hoje. Eles foram à/para Avenida Paulista para 

defender uma reforma política, que garantiria a 

existência de dois partidos. 

(49a) Lula no estuvo en la concentración brasiliense pero 

grabó un mensaje reiterando su rechazo al golpe 

institucional contra Dilma […]. (Página 12 – 01/04/2016) 
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(49b) Lula no fue a la concentración brasiliense pero 

grabó un mensaje reiterando su rechazo al golpe 

institucional contra Dilma […]. 

Embora o exemplo (48a) não seja a única 

ocorrência de estar em perfeito na amostra do PB, 

nos demais casos, o sujeito se diferencia pelo fato 

do sujeito não apresentar o traço [+ específico], o 

que aproximaria o predicado do sentido existencial, 

normalmente representado em PB pelos verbos ter 

e haver: 

(50a) O pico de concentração de pessoas, segundo o 

Datafolha, se deu às 19h, quando 83 mil pessoas 

estiveram no local; 14 mil permaneceram do início ao 

fim. (Folha de São Paulo – 18/03/2016) 

(50b) O pico de concentração de pessoas, segundo o 

Datafolha, se deu às 19h, quando tinham/havia 83 mil 

pessoas no local; 14 mil permaneceram do início ao fim. 

Em função da combinação com outros elementos da 

sentença, em (50a) parece mais evidente a noção 

aspectual de permanência do sujeito, o que não 

favorece, embora não impossibilite totalmente, a 

substituição de estar pela forma ir, que focalizaria o 

evento pontual de chegada ao lugar de destino: 

(50c) O pico de concentração de pessoas, segundo o 

Datafolha, se deu às 19h, quando 83 mil pessoas foram 

ao local; 14 mil permaneceram do início ao fim. (= 

chegaram ao local) 

Vemos, assim, que, embora estar em pretérito 

perfeito seja compatível com ir em muitos 

contextos, sua substituição não é possível em todos 

os casos sem que o valor aspectual expressado seja 

alterado em função da combinação com outros 

elementos da sentença. 

Também nos exemplos a seguir consideramos que 

estar em pretérito perfeito poderia ser 

intercambiável por ter e haver em imperfeito (51b e 

52b): 

(51a) Na época do ato das Diretas, realizado no Vale do 

Anhagabaú, foi divulgado que 1 milhão de participantes 

estiveram no evento. (Folha de São Paulo – 13/03/2016) 

(51b) Na época do ato das Diretas, realizado no Vale do 

Anhagabaú, foi divulgado que tinha/havia 1 milhão de 

participantes no evento. 

(52a) A Secretaria de Segurança de São Paulo estimou 

que 1,4 milhão de pessoas estiveram no ato. (Folha de 

São Paulo – 13/03/2016) 

(52b) A Secretaria de Segurança de São Paulo estimou 

que tinha/havia 1,4 milhão de pessoas no ato. 

Ao observar esses exemplos, é possível perceber 

que a diferenciação semântica entre as expressões 

construídas com estar, haver e ter pode chegar a 

ser bastante tênue. Ao contrário da ocorrência 

apresentada em (50a), considero que em (51a) e 

(52a) a alternância entre o verbo estar e a forma ir 

seja mais provável, implicando, no entanto, em 

alterações sintáticas (51c) e (52c): 

(51c) Na época do ato das Diretas, realizado no Vale do 

Anhagabaú, foi divulgado que 1 milhão de participantes 

foram ao evento. 

(52c) A Secretaria de Segurança de São Paulo estimou 

que 1,4 milhão de pessoas foram ao ato. 

Também Mendikoetxea (1999, p. 1608) observa 

muitas semelhanças entre os verbos de existência e 

aparição e os verbos de movimento de direção 

inerente. Segundo a autora: 

(…) aunque expresan nociones distintas, no 

están muy alejados semánticamente los 

predicados “aparecer en un sitio” y “llegar a un 

sitio”, por ejemplo. Sin embargo, ‘aparecer’ y 

‘llegar’ se clasifican como pertenecientes a clases 

semánticas distintas. El primero simplemente 

conlleva aparecer en escena, mientras que el 

segundo denota el punto final de la dirección del 

movimiento y codifica como parte de su 

significado un cambio de lugar que afecta al 

sujeto del que se predica. 

 

A meu ver, é possível estender essa comparação 

aos verbos estar com complemento locativo e ir: o 

primeiro focaliza o estado resultante da transição de 

um sujeito de um lugar a outro; e o segundo 

focaliza o movimento de transição. No entanto, 

ambos denotariam como parte de seu significado 

uma mudança de lugar que afeta o sujeito. 

É necessário, no entanto, verificar por meio de 

testes aplicados a falantes de PB/LM e E/LM, assim 

como a falantes de PB/LE e E/LE, se a substituição 

pelo verbo ir nesses contextos mantém o valor 

expressado por estar. O objetivo é observar se as 
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duas formas expressam a mesma noção, hipótese 

que sustento neste trabalho, ou se a escolha do 

falante pelo verbo estar quando combinado com 

complementos locativos mais abstratos como “no 

evento” e “no ato” denota um sentido específico 

como o de participação do sujeito, talvez não 

representado pela forma ir. 

Embora minha intuição de falante nativa de PB não 

relacione fortemente esse sentido às ocorrências de 

estar na amostra, o sentido de participação no 

evento denotado pelo verbo é identificado por 

falantes nativos de E nesta ocorrência apresentada 

anteriormente e retomada aqui: 

 

(53) [...] por su tradición en mover masas obreras [Paulo 

Pereira da Silva o Paulinho] estuvo en la organización 

más pesada y puso gran cantidad de vehículos con 

parlantes, desde donde se vociferaba: “Fuera Dilma” 

[...]. (Clarín – 15/03/2015) 

(54) [...] devido a sua tradição em movimentar massas 

de operários, [...] participou da organização mais pesada 

e colocou grande quantidade de veículos com alto-

falantes, de onde vociferava “Fora Dilma” [...]. 

 

Sendo assim, ao analisar os verbos usados para 

representar a participação dos brasileiros nas 

manifestações políticas recentes, foi possível 

observar, como era esperado, o maior uso do verbo 

de movimento ir para indicar o deslocamento dos 

indivíduos aos locais de manifestação nas 

reportagens dos jornais brasileiros. Também era 

esperada a relativa frequência de estar em pretérito 

perfeito devido ao fato de a análise ser feita 

utilizando uma amostra composta por textos 

escritos da esfera jornalística. Uma das hipóteses 

deste estudo, que precisa ser investigada com a 

análise de textos da modalidade oral informal, é que 

o uso de estar em perfeito tem se especializado na 

modalidade escrita ou em registros mais formais. 

Embora as ocorrências com estar analisadas nas 

reportagens apresentem as mesmas características 

sintáticas, já que o verbo exerce função predicativa 

selecionando argumentos que indicam localização 

espacial (mais ou menos abstrata), foi possível 

observar uma certa polissemia do verbo estar com 

complemento locativo em ambas as línguas, dado 

que as várias noções envolvidas (localização, 

permanência, aparição, deslocamento) estão 

relacionadas entre si e os limites entre elas não são, 

como vimos em alguns exemplos, completamente 

nítidos (RIBEIRO, 2004). 

O fato de que a substituição do verbo estar pela 

forma ir em pretérito perfeito funcione em apenas 

alguns dos casos em PB evidencia a necessidade de 

analisar não apenas as característica dos 

argumentos locativos selecionados pelo verbo, mas 

também os demais elementos predicadores 

presentes no enunciado. 

A baixa frequência de estar em perfeito na amostra 

de reportagens do E não era esperada, tendo em 

vista que o verbo com sentido de “deslocamento” 

ou “aparição” parece ser produtivo na língua 

espanhola. Considero, no entanto, significativa a 

variedade de verbos usados nas reportagens dos 

jornais argentinos para representar a presença dos 

sujeitos nos protestos, ao passo que a forma ir só 

aparece em uma ocorrência, presente na 

reportagem produzida pela jornalista brasileiro Eric 

Nepomuceno. 

 

 

Considerações finais 

Tentamos, neste trabalho, apresentar os resultados 

de uma primeira aproximação entre os valores do 

verbo estar em PB e em E, mostrando semelhanças 

e assimetrias entre as duas línguas. 

Ao analisar os verbos usados para representar a 

participação dos brasileiros nas manifestações 

políticas recentes foi possível observar, como era 

esperado, o maior uso do verbo de movimento ir 

para indicar o deslocamento dos indivíduos aos 

locais de manifestação nas reportagens dos jornais 

brasileiros. Também era esperada a relativa 

frequência de estar em pretérito perfeito devido ao 

fato da análise ser feita utilizando uma amostra 

composta por textos escritos da esfera jornalística. 

Nossa hipótese, que precisa ser investigada com a 

análise de textos da modalidade oral informal, é que 

o uso de estar em perfeito tem se especializado na 

modalidade escrita ou em registrou mais formais. 
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Embora as ocorrências com estar analisadas nas 

reportagens apresentem as mesmas características 

sintáticas, já que o verbo exerce a função de forma 

plena selecionando argumentos que indicam 

localização espacial (mais ou menos abstrata), foi 

possível observar uma certa polissemia do verbo 

estar em ambas as línguas, dado que as várias 

noções envolvidas (localização, permanência, 

aparição, deslocamento) estão relacionadas entre si 

e os limites entre elas não são, como vimos em 

alguns exemplos, completamente nítidos (RIBEIRO, 

2004). 

O fato de que a substituição do verbo estar pela 

forma ir em pretérito perfeito funcione em apenas 

alguns dos casos em PB evidencia a necessidade de 

analisar não apenas as característica dos 

argumentos locativos selecionados pelo verbo mas 

também os demais elementos predicadores 

presentes no enunciado. 

A baixa frequência de estar em perfeito na amostra 

do E não era esperada, tendo em vista que o verbo 

com sentido de “deslocamento” ou “aparição” 

parece ser produtivo na língua espanhola. 

Consideramos, no entanto, significativa a variedade 

de verbos usados nas reportagens dos jornais 

argentinos para representar a presença dos sujeitos 

nos protestos, ao passo que a forma ir só aparece 

em uma ocorrência. Retomando a afirmação de 

Mendikoetxea (1999, p. 1608) de que os verbos de 

existência e aparição são muito similares aos verbos 

de movimento de direção inerente, acreditamos que 

a análise de outros tipos de textos possam ser um 

fator importante para uma melhor compreensão do 

uso dos verbos estar e ir também em espanhol. 
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nquanto em Portugal se 
cruzavam petições eletrónicas 
a favor e contra a entrada 
em vigor de um nova 

ortografia para a língua 
portuguesa, quando um pouco 
por toda a parte se 
vislumbravam sentimentos de 
nacionalidade na discussão sobre 
os princípios ortográficos do 
polémico Acordo de 1990[1], 
assistíamos quase inconscientes 
à iteração mediática de 
estrangeirismos como Beijing, 
Tsunami, Euronext Lisbon[2], 
low-cost e “exotismos” como 
carjacking ou homejacking. 

E há dois argumentos que são 
sempre invocados quando se 
defende o uso de termos não 
vernáculos: as palavras ou 
expressões revelam-se mais 
sintéticas na outra língua; os 
vocábulos pertencem a gírias 
técnico-científicas aceites pelos 
utilizadores especialistas como 
sendo específicas (o tecnoleto). 

Ou seja, a necessidade de 
elevada especialização e a 
economia da língua justificariam 
a opção.  

Ora, deixando de lado o debate 
sobre inclusão/exclusão em torno 
do uso de um termo 
importado[3], é um facto que 
estrangeirismos e 
empréstimos[4] existiram sempre 
na história das línguas e não 
parece que representem 
qualquer ameaça à “língua 
pátria”[5]. São inevitáveis na 
nossa atual comunicação global 
devido à necessidade de 
designar novas realidades e 
muitos deles enriquecem a língua 
que os incorpora. 
 

 

Irma A. González é Leitora e Responsável pelo Centro de Língua Portuguesa do Camões I.P. em Buenos Aires. Licenciada em Línguas 
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Porto, É autora de "Instruções de Escrita. Direções de Trabalho e Critérios de Construção Textual", uma obra integralmente 
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Recriamos a língua na medida em que somos 

capazes de produzir um pensamento novo,  

um pensamento nosso. O idioma, afinal, o que 

é senão o ovo das galinhas de ouro? 

Perguntas à Língua Portuguesa – Mia Couto 
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Basta verificar as influências de outras línguas no 
léxico do Português moderno ao longo da sua história 
para confirmar o enriquecimento que aqui defendo. 
E este tipo de riqueza manifesta-se também na 
sintaxe da língua, mas é no vocabulário que podemos 
encontrar a maior parte da incorporação. 
 
Mas vamos revisitar a História. Por volta do século V 
d.C., os povos germânicos – entre os quais se 
destacam os Visigodos e os Suevos – invadiram a 
Península Ibérica e, embora absorvendo o latinismo 
vigente, legaram cerca de duzentos vocábulos que 
fazem parte do sistema lexical atual, como vassalo, 
guerra, raça, luva, Ricardo, orgulho, barriga, etc. 
 
Já em 711, com a invasão muçulmana e a ocupação 
da Península Ibérica pelos Árabes (que resistem ao 
Latim), dá-se uma irrupção de termos ainda maior, - 
devido também à superioridade técnico-científica da 
sua cultura se comparada com a dos Bárbaros -, 
marcando, na língua portuguesa, a terminologia 
ligada à agricultura (azeitona, laranja, açúcar, 
algodão, etc.), à guerra (atalaia, alferes, tambor, 
Alcácer, etc.), às ciências (álgebra, algarismo, etc.) e 
à construção (tabique, azulejo, etc.). 
 
Com a expansão ultramarina, posteriormente, nos 
séculos XV e XVI, a língua portuguesa começou a ser 
falada em muitas regiões de África, Ásia e inclusive 
da América e, em consequência, foram incorporados 
vocábulos provenientes dessas origens. Exemplos 
disso são os termos (africanos) missanga, macaco, 
banana; leque, chá, chávena (asiáticos); chocolate, 
cacau, ananás, batata (americanos) (vide Castro, I., 
2006; Teyssier, P., 1984). 
 
É de referir, ainda, que, entre os séculos XV e XVIII, 
escritores como Gil Vicente e Camões usavam tanto o 
castelhano como o português nos seus textos, devido 
às relações literárias, políticas e comerciais existentes 
entre as duas nações ibéricas. Como legado de 
empréstimos espanhóis para o português ficaram, só 
para citar alguns, os termos bolero, castanholas, 
caudilho, moreno, galã, pandeiro. 
 
Daí que toda a língua viva evolua no tempo 
consoante a realidade disponível e a adesão dos seus 
falantes às transformações. 
 
No entanto, e na minha perspetiva, para que um 
vocábulo importado se possa usar com fundamento e 
legitimidade numa língua natural devem cumprir-se, 
em termos filológicos, duas condições: 
 
1) Que não exista categoria gramatical ou estrutura 
(mais ou menos sintética) com equivalência 
semântica plena. 
 

Justificar-se-ia, assim, o uso de palavras como lord 
(título nobiliárquico empregado no Reino Unido), 
samurai (soldados da aristocracia do Japão entre 
1100 e 1867), outsourcing (ação de uma organização 
em obter mão-de-obra de fora da empresa) etc., mas 
já não se justificaria o emprego de termos que 
permitem tradução ou reconstrução simples de 
significados, como casting (audição), copyrights 
(direitos de autor), holding (grupo financeiro), 
tsunami (maremoto), carjacking/homejacking (roubo 
violento de carro/casa) ou low-cost (baixo custo); 
 
2) Que nos escritos se usem itálico ou aspas para 
indicar a consciência da procedência linguística e a 
representação gráfica e/ou pronúncia, que são 
alheias às convenções da própria língua. 
 
O sistema lexical do Português apresenta-se com 
opulência. Uma consulta ao Dicionário Houaiss 
permite verificar a existência de 228500 entradas 
lexicais. Ainda assim, têm-nos habituado ao uso 
constante e progressivo de expressões e palavras que 
passam facilmente a substituir o acervo lexical da 
língua nacional, mesmo quando este é bem preciso e 
expressivo. 
 
Interessante é, a partir desta realidade, analisar as 
representações que este tipo de comportamento 
linguístico veicula sobre a língua materna, pois 
permitem vislumbrar contornos do imaginário 
coletivo, indefetivelmente ligado à superioridade de 
outras línguas. Sabe-se que alguns arremedos de 
erudição são uma tentação para muitos jornalistas. 
Como diria Joaquim Fidalgo, usam o inglês porque 
«[d]á um ar mais CableNewsNetwork…[6]». Mas, 
muitas vezes, por trás do uso desnecessário de 
termos estrangeiros está o preconceito linguístico, 
que não é mais do que um artifício para o exercício 
de outros preconceitos, sobretudo o da própria 
identidade. 
 
O suposto prestígio de certas línguas, usadas qual 
fala universal anterior à maldição babélica, está dado 
por fatores externos a esta, mas acabam por 
interferir nas representações mentais sobre as outras. 
Assim, temos vindo a assistir à exposição de um 
espírito “anglo-colonizado” e de uma autoestima 
cultural debilitada, que acaba por justificar e 
perpetuar o snobismo e o “vil-linguismo” da vida 
contemporânea. 
 
É o que, a meu ver, pretende defender a historiadora 
Beatriz Protti (2006, on-line), ao argumentar que «é 
complicado tentar mudar a língua por decreto. Se o 
falante e a sociedade que aquela língua representa 
forem valorizados, a língua também será valorizada». 
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O estrangeirismo estrutural (a “sintaxe importada”) 
constitui, quanto a mim, de entre estes fenómenos 
que citei, o menos aceitável. O hábito da leitura de 
textos em inglês pode contribuir para explicar, de 
algum modo, a utilização de certas expressões e 
construções sintáticas próprias da língua inglesa, 
investidas de roupagem vernácula: «é enfatizado» (it 
is emphasized); «em adição» (in addition) e «de 
todo» (at all).[7] 
 
Na verdade, penso que, para promover uma doutrina 
gramatical que possa compensar o crescente 
desprestígio relacionado com o requinte da própria 
língua e a desvalorização da matéria-prima do 
património linguístico lusófono - o ritual de 
sonoridade e elocução que constituem o sentido 
sócio-histórico e político das nações que falam esta 
singular língua -, basta utilizar, com o primor que lhe 
é inerente, todo o legado cultural que o Português 
reflete, todos os matizes que a língua regista das 
comunidades em que ela assenta. 
 
Assim, o uso de lexemas estrangeiros deve 
corresponder à necessidade de nomeação de 
conceitos ou realidades específicas de outro universo 
linguístico que não o português, até os registos 
obedecerem gráfica, morfológica e foneticamente à 
índole da língua nacional e assim entrarem no léxico 
já generalizado na comunidade culta respetiva (como 
a História já mostrou acontecer). 
Esta é a riqueza que a importação linguística pode 
impulsionar. Países como Espanha e França 
reivindicam sem complexos a nobreza de traduzir ou 
adaptar a maioria das expressões de outra origem. 
 
Com empenho intelectual e algum brio perfecionista 
pode optar-se pela utilidade e combater-se a 
futilidade dos usos linguísticos, que só vêm proclamar 
- com bastante injustiça histórica para a língua 
portuguesa - o empobrecimento de raciocínio e o 
défice cultural dos falantes. Como hispano-falante de 
origem, devo confessar que eu “adoro nomes/ nomes 
em ã/de coisas como rã e imã”[8]. 
 

 
 
Referências 
 
[1] O "Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa" é 
um documento assinado em 1990 pela Academia das 
Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e 
delegações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e São Tomé e Príncipe, com a adesão 
da delegação de observadores da Galiza. Foi 
aprovado, para ratificação, na Assembleia da 

República Portuguesa a 4 de Junho de 1991 e 
publicado a 23 de Agosto de 1991 no Diário da 
República. Este Acordo foi alvo de dois protocolos 
modificativos (em 2000 e em 2004), o último dos 
quais permite a adesão de Timor Leste e estipula que 
o Acordo pode entrar em vigor quando três países o 
ratificarem. Até à atualidade, o Acordo de 1991 só é 
lei em Portugal. 
 
[2] Admite-se Euronext, mas Lisbon? 
 
[3] Um projeto de lei proíbe no Brasil o uso de 
expressões estrangeiras e há posturas 
desencontradas: os que defendem que os 
estrangeirismos têm o poder de “excluir” por serem 
inacessíveis a todos os cidadãos e os que afirmam 
que enriquecem o universo linguístico dos falantes. 
 
[4] Cabe aqui sublinhar que o termo empréstimo é 
usado para referir estrangeirismos já incorporados na 
língua. Ou seja, «[o]s vocábulos e expressões que, 
após importação, sofrem alterações e/ou adaptações 
na língua de destino – quer a nível da grafia quer a 
nível da fonética».  GONZÁLEZ, Irma Aurelia - 
“Estrangeirismo, empréstimo e neologismo”, in Matriz 
da Língua Portuguesa. Edit on Web, Edições Ciência e 
Cultura, 2005 (on-line). 
 
[5] Aludo com ironia à antiga denominação da 
disciplina Língua Portuguesa, na época salazarista, 
em atenção às apreciações feitas no texto Ser 
cosmopolita não é “falar e pensar em inglês”, in 
http://rosaazul.org/congresso-
internacional/cobertura-do-congresso/ser-
cosmopolita-nao-e-falar-e-pensar-em-ingles/, no qual 
o autor defende que o recurso ao inglês na fala 
quotidiana vai acabar por “matar a pátria”... 
 
[6] Leia-se o artigo de opinião do então Provedor do 
Leitor do PÚBLICO em A Vida das Palavras, disponível 
em: http://static.publico.clix.pt/nos/provedor/textos-
fidalgo/prov20010422.html 
 
[7] Existem, como é evidente, mais exemplos de 
influências estrangeiras na sintaxe da Língua 
Portuguesa. No entanto, parecem-me mais 
aceitáveis, do ponto de vista filológico, por 
obedecerem à idiossincrasia das línguas românicas, 
como: “fogão a gás” ou “entusiasmo por Eça de 
Queiroz”. Este tipo de construções preposicionadas é 
oriundo da língua francesa. 
 
[8] Frase retirada do poema Língua, do músico e 
cantor brasileiro Caetano Veloso. 
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uem não curte uma história bem contada? Neste vídeo, Georgina Paola Martin -professora de 
português- narra a lenda indígena “O Uapé”. A partir deste material pretende-se compartilhar o 
trabalho realizado no marco da oficina de narração oral do curso de formação de professores de 

português no IES LV “Juan R. Fernández”, a cargo da Prof. Aldana Garbarini. 

 

 Para ver o vídeo da narração, entre 

em http://youtu.be/4MvlGqNpC6c  

 

 
 

Lenda indígena "O Uapé" 
Narração: Georgina Paola Martín 
Organização: Aldana Garbarini 
 
Adaptado de: 
ABREU, A.R. (2000). Alfabetização : livro do aluno [et al.] Brasília : FUNDESCOLA/SEFMEC 

 

História e Literatura 

http://youtu.be/4MvlGqNpC6c
https://youtu.be/4MvlGqNpC6c
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O 

 

 

 

Atividades comunicativas e pré-

comunicativas na aula de PLE/PBSL 
Verónica González 

 
 
discernimento entre uma atividade pré-

comunicativa e uma comunicativa é um 

requisito para professores profissionais do 

ensino de línguas já que cada uma dessas 

categorias de atividades detém um potencial 

específico para gerar competência linguística (foco 

na estrutura da língua) ou competência 

comunicativa (foco no uso adquirido da língua) 

(ALMEIDA FILHO, 2012). O reconhecimento de 

atividades que preparam para a comunicação (pré-

comunicativas) e atividades que envolvem de fato 

a comunicação (comunicativas) requer análise 

atenta de determinadas características que as 

diferenciam. Assim sendo, com o objetivo de 

auxiliar professores de línguas nessa tarefa, 

delineei este artigo. 

O que é atividade? Que tipos de atividades os livros 

didáticos de LE oferecem? Como identificar uma 

atividade comunicativa e uma pré-comunicativa? 

Qual é o potencial específico dessas categorias de 

atividades para gerar competência linguística ou 

comunicativa? Quais são as consequências e 

desafios do uso de atividades comunicativas em 

sala de aula? Esses questionamentos orientaram a 

construção deste artigo, cujas respostas 

argumentadas com teoria da Linguística Aplicada e 

exemplos de atividades extraídas de livros e 

materiais didáticos de PLE/PBSL (Português como 

língua estrangeira/Português do Brasil como 

segunda língua) se evidenciam à medida que se 

avança na leitura. 

 
 
 

  

Ensino de PLE 
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Atividades: comunicativas, pré-comunicativas 

e de prática da forma 

Em primeiro lugar, vou definir como uma (Glossário 

de Linguística Aplicada <GLOSSA, 

www.glossario.sala.org.br>) 

 

Unidade de ação no método de ensino e 

aprendizagem de línguas, realizada com o intuito de 

praticar ou usar uma língua-alvo em sala, ou outros 

lugares. No ensino de línguas, essas ações 

denominadas atividades se destinam a fazer 

compreender o funcionamento da nova língua ou 

experienciar o uso efetivo dela visando com isso o 

desenvolvimento de uma competência comunicativa 

na língua-alvo. 

Os livros didáticos são os principais meios de 

publicação de atividades para o ensino de línguas 

estrangeiras. A maioria daqueles produzidos em 

grande escala geralmente oferecem três tipos de 

atividades em diferentes graus de frequência: 

 

a) Comunicativas (orientadas pela mensagem – 

pouco frequentes): para Stern (1992, p. 177) o 

termo atividades comunicativas designa « [...] 

atividades motivadas, tópicos e temas que 

envolvem o estudante em comunicação autêntica.» 

[1] Nessa classificação, o autor prossegue (op. cit.), 

o foco é nas atividades, no tópico ou nas 

experiências que elas proporcionam e não em 

algum aspecto da língua.  Segue um exemplo[2]: 

 

 Figura 1- Atividade comunicativa: tarefa de resolução de problema 

 
Fonte: Horizontes: Rumo à Proficiência em Língua Portuguesa (p. 42) 

 

Na atividade acima, promove-se uma discussão 

para resolver o problema da coleta seletiva de lixo 

do bairro onde os participantes moram. Os alunos 

deverão apresentar uma proposta aos moradores 

para mostrar benefícios e transtornos dessa coleta e 

também deverão elaborar um folheto com as novas 

normas da coleta de lixo. Nessa atividade há um 

problema a ser resolvido (STERN, 1992), implantar 

a nova maneira de se coletar o lixo. Essa atividade 

envolve os estudantes no uso real e propositado da 

língua-alvo em pequenos pares ou em grupos, com 

foco no problema e na tomada de decisões. 

 

b) Pré-comunicativas (orientadas por formas 

linguísticas, funções comunicativas e/ou vocabulário 

– muito frequentes): é uma categoria de atividade 

preparatória do uso, ainda mais relacionada à forma 

do que ao significado, embora não seja 

essencialmente mecânica como um exercício. Trata-

se de uma atividade que tem como objetivo 

principal produzir formas linguísticas aceitáveis e 

não produzir/comunicar significados (Barbirato, 

1999). Veja o exemplo a seguir: 

 

Figura 2- Atividade pré-comunicativa: Produção de gênero textual (lista) 

 
Fonte: Brasil Intercultural - Ciclo Básico (p.50) 
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A figura acima representa uma atividade pré-

comunicativa já que o foco é o uso do Futuro 

Imediato, previamente apresentado em insumo e 

teoria na página 44 da mesma unidade desse livro. 

Embora na vida real façamos listas de objetivos, 

não estamos com a atenção voltada para a forma 

verbal usada na lista, mas propriamente para os 

objetivos a serem listados. 

 

c) De prática da forma (orientadas pelo código – 

muito frequentes): o foco das unidades de ação 

está em aprender formas específicas do sistema da 

língua. Nessa categoria, encontram-se os exercícios, 

definidos pelo Glossário de Linguística Aplicada 

(GLOSSA) como uma 
 

“Categoria de atividade curta conduzida em classe 

pelo professor como prática de língua nas salas, mas 

também nas extensões pelos aprendentes sozinhos, 

com foco na forma da língua e no vocabulário 

mediante emprego de regras em transformações, 

preenchimento de lacunas, imitação de modelos e 

automatização por repetições”. 

              

Figura 3: Atividade de prática da forma: preenchimento de lacunas 

  
 Fonte: Português Dinâmico (p. 41) 

 

A figura acima retrata um clássico exercício de 

preenchimento de lacunas para sistematizar o uso 

das contrações. Nas próximas seções, concentrarei 

a atenção na subcategoria de atividade 

comunicativa “tarefa” e na categoria de atividade 

“pré-comunicativa”. 

 
Tarefa 

Uma tarefa é uma atividade de uso intenso e 

propositado da língua que se quer aprender. Para o 

Glossário de Linguística Aplicada – GLOSSA 

(www.glossario.sala.org.br), a tarefa é uma 

atividade longa produzida geralmente aos pares ou 

em pequenos grupos que parte da colocação de 

uma situação problemática a ser "resolvida" através 

da intensa interação entre os participantes na 

própria língua-alvo. 

 

Para Willis (1996), a tarefa é uma subcategoria de 

atividade na qual: (a) o significado é o aspecto 

principal e vem antes da forma, (b) há uma relação 

com as situações encontradas fora da sala de aula 

na vida real, (c) o processo de realização tem 

prioridade, sendo a avaliação do desempenho 

realizada em termos da qualidade de língua(gem) 

construída e do resultado alcançado, (d) o aluno 

deve ser desafiado linguística e intelectualmente 

promovendo o desenvolvimento da língua(gem) de 

maneira produtiva, e (e) deve necessariamente ter 

um objetivo e um resultado. 

 

Segue uma lista de tarefas[3] citadas na literatura 

de especialistas da área de ensino de línguas 

estrangeiras: 

 

Cognitivas: 

Resolução de um problema: 

- Encontrar a solução para um problema: pequenos 

grupos, pares ou a classe como um todo discutem 

um problema, ou questão sobre política, sociedade, 

economia, entre outros, tentando estabelecer um 

procedimento padrão (ou nem tanto) aplicável 

àquela situação discutida. 

 

Lacuna de raciocínio: 

- Fazer cálculos para se chegar à definição de uma 

construção ou projeto; 

- Ouvir uma instrução e desempenhar uma ordem 

como, por exemplo, desenhar um mapa ao ouvir 

instruções gravadas numa fita; 
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- Criar legendas para fotos ou vídeos; 

- Traduzir um texto completo e discutir decisões 

sobre o texto em tradução na língua-alvo para 

depois apresentar a tradução à turma; 

- Criar vozes em off para um vídeo; 

- Transcrever entrevistas obtidas de terceiros; 

- Montar um roteiro de viagem; 

- Organizar uma campanha de limpeza na escola 

- Editar um jornal de classe ou escola. 

 

Operações/transformações: 

- Selecionar informações de diversos tipos de 

insumo para montar uma linha do tempo; 

- Selecionar informação de um mapa e organizá-la 

em um formato específico; 

- Escolher a melhor tradução para um texto, frase, 

título; 

- Colocar os parágrafos de um texto na ordem 

correta; 

- Transferir a informação de uma foto para um 

texto escrito. 

 

Troca de informação: 

Lacuna de informação: 

- Trocar informações sobre um determinado tópico 

para relatá-lo numa plenária; 

- Localizar lugares num mapa e mostrá-los aos 

membros da equipe; 

- Tentar transmitir verbalmente uma 

figura/informação/mapa incompleto e adquirir os 

dados faltantes na interação com o par; 

- Assistir um vídeo, tomar notas e comparar as 

notas com as de um colega; 

- Localizar um endereço em um mapa e explicar a 

alguém como chegar. 

 

Interação social: 

Lacuna de opinião: 

- Tomar parte numa discussão num grupo e chegar 

a uma opinião consensual (ou nem tanto) sobre um 

determinado tópico; 

- Tomar decisões para se decidir qual formulação 

final é a mais adequada numa dada situação; 

- Completar uma história. 

 

Compartilhar e contar: 

- Contar e compartilhar um assunto ou história com 

a turma sob o formato de entrevistas, narrativas, 

interações em pares, pequenos grupos ou entre 

todos; 

- Criar uma história; 

- Reconstituir a sequência de uma história ou 

sequências de histórias; 

- Pedir opiniões, manifestar preferências, discutir 

atitudes e reações pessoais. 

 

Desempenho de papéis: 

- Debate ou discussão: há desempenho fixo (como 

no teatro); 

- Encontro de negócios ou de um colega/familiar 

com quem tinha se perdido contato, entre outras 

situações. Este é um papel de faz de conta para 

praticar língua com um tanto de criatividade; 

- Agir como você mesmo em uma determinada 

situação. Por exemplo, adotar um papel real (como 

os nossos próprios em nossas vidas) na organização 

de um evento. 

                        

Cabe destacar que durante a resolução de uma 

tarefa, os alunos estão envolvidos na compreensão, 

manipulação, produção de significado ou interação 

na língua que aprendem; portanto, a atenção não 

está voltada ao uso correto de uma estrutura 

linguística específica (por exemplo, verbos no 

pretérito) (NUNAN, 1989). Ou seja, quando o 

professor propõe a realização de alguma das tarefas 

acima listadas, não está esperando que o aluno use 

com precisão determinadas estruturas linguísticas 

que lhe foram ensinadas (ainda que esse também 

seja um dos objetivos do ensino de línguas 

estrangeiras), mas que atinja o resultado esperado. 

Nesse sentido, segundo Richards & Rodgers (1986), 

é necessário que professor especifique o que será 

considerado um resultado bem sucedido para 

completar a tarefa. É importante lembrar, no 

entanto, que a precisão da forma poderá 

gradualmente ser mais cobrada no desempenho de 

tarefas de modo que fluência e precisão não 

permaneçam separadas. 

 

Por conseguinte, ao levarmos em consideração 

todas as características supracitadas da tarefa, é 

possível afirmar que essa subcategoria de atividade 

detém um potencial específico para gerar 

competência comunicativa e, dessa maneira, 

ampliar as oportunidades de aquisição de uma 

língua estrangeira. Voltarei a abordar esta atividade 

promissora de uso adquirido de uma língua nas 

seções 6 e 7.                        
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O que é atividade pré-comunicativa? 

 

Trata-se de um tipo de atividade preparatória do 

uso, ainda mais relacionada à forma do que ao 

significado, embora não seja essencialmente 

mecânica como um exercício. Ela prepara para 

atividades futuras mais livres, voltadas para o uso 

da língua, tem como objetivo principal produzir 

formas linguísticas aceitáveis mais do que 

produzir/comunicar significados (Barbirato, 1999). 

Nas atividades pré-comunicativas são dados ao 

aluno “os trilhos[4]” a serem seguidos para produzir 

formas linguísticas adequadas. Entende-se que o 

seguimento desses trilhos deve resultar num nível 

de automatização que facilite a produção de 

significados (Barbirato, 1999). 

 

Dessa maneira, vemos que o ponto de partida de 

uma atividade pré-comunicativa é a produção de 

formas linguísticas aceitáveis, diferentemente de 

uma atividade comunicativa que parte da produção 

de significados para chegar a selecionar as formas 

linguísticas apropriadas. Quando um estudante 

resolve atividades pré-comunicativas ainda tem sua 

atenção presa à seleção das estruturas linguísticas que 

usará para chegar a comunicar sentidos. Com o uso 

dessas atividades em sala de aula, o professor está 

implicitamente dizendo ao aprendiz que antes de 

produzir significados necessita deter-se e pensar na 

conjugação precisa, por exemplo, de um tempo 

verbal. Como consequência, ainda que indiretamente, 

valoriza-se o estudo da gramática como peça 

fundamental para a produção de sentido, a qual, de 

fato, permanece a um segundo plano. 

 

Além disso, o aprendiz perde a oportunidade de se 

comunicar descobrindo, experimentando, 

perguntando e cometendo erros/desvios ao fazer 

uso de uma nova língua em situações mais 

próximas do mundo real, como as oferecidas nas 

atividades comunicativas. Segundo Barbirato (1999, 

p. 103), ao usar atividades pré-comunicativas, o 

objetivo do professor é preparar o aluno para 

encontros comunicativos futuros, fornecendo ao 

estudante elementos linguísticos isolados e as 

conexões necessárias entre forma e uso. Em outras 

palavras, oferece-se ao aprendiz fluência no sistema 

linguístico, sem exigência de uso do sistema para 

fins de comunicação. Portanto, atividades que 

promovem a prática de fragmentos de língua 

(conhecimentos linguísticos) são pouco promissoras 

de produção de competência comunicativa. 

Segue uma lista de algumas atividades pré-

comunicativas observadas em livros didáticos 

produzidos em grande escala para o ensino de 

línguas estrangeiras. Cabe destacar que nos 

comandos dessas atividades são dadas as 

estruturas linguísticas alvo, funções comunicativas 

e/ou vocabulário (“os trilhos” – colocados entre 

parênteses na lista abaixo) a serem empregados 

pelos estudantes durante a execução: 

 

1) Desempenho de papéis fixo: escrita e 

dramatização de diálogos envolvendo a prática de 

vocabulário, funções comunicativas e estruturas 

linguísticas predominantemente usadas em diversas 

situações de comunicação. 

 

a. Paciente e secretária: marcação de uma consulta 

no telefone (cumprimentos no telefone, 

preposições, dias da semana, horas, soletrar o 

nome). 

 

b. Vendedor e comprador: compras em uma 

loja/mercado/feira (preços, números, formas de 

pagamento, reclamação, cumprimentos, vocabulário 

sobre pratos/alimentos, futuro do pretérito). 

 

c. O colega A descreve o colega B: descrição da 

aparência física, personalidade, roupas (lista de 

vocabulário sobre roupa masculina e feminina, 

partes do corpo, cores, verbos reflexivos). 

 

d. Secretária e estudante: fazer uma matrícula 

(preposições, soletrar o nome, dias da semana, 

preços, horas, presente do indicativo, preencher 

uma ficha). 

 

e. Vidente e paciente: adivinhar o futuro de um 

colega (futuro do presente). 

f. Atendente/comissário/aeromoça e passageiro: 

fazer o check-in, fazer um pedido ou reclamação 

(documentos de viagem, números, preenchimento 

de documentos, soletrar o nome). 

 

g. Amigo A e amigo B: o amigo A dá conselhos ao 

amigo B segundo os problemas que B contar (Modo 

Subjuntivo, expressões idiomáticas). 
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h. Aniversariante e convidados: cantar o parabéns, 

parabenizar pelos XX anos de vida, agradecer 

(vocabulário de festas). 

 

i. Convidado e anfitrião: formular um convite 

(aceitar ou não convites, vocabulário sobre festas). 

 

j. Motorista A e Motorista B: discutir no trânsito 

(pedir desculpas, usar gírias, concordar e não 

concordar). 

 

2) Interpretação: prática de pergunta-resposta ou 

palavras isoladas. 

 

a. Um insumo é apresentado e posteriormente o 

professor faz perguntas ao estudante para testar a 

compreensão. 

 

b. Prática de compreensão auditiva: anotar o 

vocabulário sobre profissões mencionado em uma 

música. 

 

c. Ouvir uma música para preencher as lacunas com 

as palavras retiradas (verbos no pretérito, gírias). 

 

3) Conversação: 

a. Contar sobre si próprio quando criança (falar 

sobre a infância, falar sobre o passado, pretérito 

perfeito x pretérito imperfeito). 

 

b. Comparar as diferenças entre a vida durante sua 

infância e a vida de hoje (pretérito perfeito x 

pretérito imperfeito, falar sobre o passado, 

estrutura comparativa e superlativa, grau dos 

adjetivos). 

 

c. Contar como era a vida antes e depois de 

determinadas invenções tecnológicas (estrutura 

comparativa, pretérito perfeito x imperfeito, 

vocabulário de eletrônicos). 

 

d. Entrevistar um colega sobre sua rotina (dias da 

semana, preposições, horários, meses do ano, 

verbos reflexivos, advérbios). 

 

e. Responder a perguntas isoladas, como: 

- O que você faria se ganhasse a loteria? (modo 

subjuntivo) 

- O que você diria se um amigo seu fosse casar? 

(modo subjuntivo) 

- O que você fez nas férias do verão passado? 

(pretérito perfeito) 

- O que você levaria para uma viagem à praia? E à 

neve? (usar o futuro imediato, vocabulário sobre 

roupas e acessórios). 

 

f. Observar imagens e dizer o que as pessoas estão 

fazendo (presente contínuo) 

 

g. Comparar países e cidades (fazer comparações, 

estrutura comparativa, superlativa e grau dos 

adjetivos). 

 

h. Descrever uma profissão de interesse enquanto 

os colegas adivinham qual é e dão conselhos do que 

deve ser feito para alcançá-la (recomendar, 

aconselhar, futuro do pretérito, vocabulário sobre 

profissões, mercado de trabalho). 

 

4) Produção de gêneros textuais: 

a. Listar planos futuros, objetivos, predições para o 

futuro da humanidade (falar sobre o futuro, futuro 

do presente e futuro imediato, dar recomendações). 

 

b. Escrever um e-mail/carta para um amigo 

contando o que você fez nas férias do verão 

passado (formular pequenas narrações, pretérito 

perfeito, verbos regulares e irregulares). 

 

c. Fazer redação assumindo o papel de jornalista, 

ator, crítico de cinema, antropólogo, cineasta, 

professor, pai, mãe, policial, editor de uma revista, 

designer, prefeito, engenheiro, entre outros. 

(praticar a escrita de textos) 

 

d. Escrever mensagens informais para um amigo, 

sobre uma situação fictícia, no mural de uma rede 

social X (gírias e linguagem informal). 

 

e. Montar a árvore genealógica da sua família e 

escrever um texto descritivo da árvore (usar 

pronomes possessivos, vocabulário da família, 

idade, profissões). 

 

f. Listar objetos que usualmente são levados em 

uma viagem de férias segundo as condições 

climáticas do local a ser visitado (vocabulário sobre 

estações e meses do ano, vocabulário do clima). 

 

g. Listar itens para comprar no mercado (unidades 

de medida e vocabulário de alimentos). 
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A lista acima mostra que as atividades pré-

comunicativas promovem majoritariamente o uso de 

certas estruturas, funções comunicativas e/ou léxico 

para sua realização. Essas unidades de ação 

preparam “para” a comunicação (vide Widdowson, 

2005) e embora pareçam retratar oportunidades de 

produção de significado genuínas, elas seguem 

padrões tradicionais, por exemplo, o de pergunta-

resposta e/ou produção escrita/oral. Para Barbirato 

(1999, p. 121), o padrão pergunta-resposta 

responde à tipologia de atividades pré-

comunicativas já que, quando o professor pergunta 

e os alunos respondem, é o professor que gerencia 

a atividade “lançando as perguntas às quais os 

alunos deveriam responder”. 

 

Segundo a mesma autora, essas atividades 

preparam para a comunicação por serem ainda 

muito controladas e presas à forma e explica que o 

professor dá o “trilho” a ser seguido pelos alunos, 

de onde eles não podem sair, pois para obter o 

resultado esperado, os estudantes precisam usar 

determinadas formas linguísticas. Portanto, o 

objetivo de uma atividade com essas características 

é exercitar certos pontos gramaticais. 

 

Não estou aqui querendo dizer que atividades pré-

comunicativas sejam irrelevantes para ensinar 

línguas; para Barbirato (op. cit) “elas podem até ter 

funções na sala de aula, como por exemplo, a de 

preparar os alunos para tarefas mais próximas do 

que se entende por comunicativo”. Não obstante, 

elas não têm potencial específico para gerar 

competência comunicativa, são fontes geradoras de 

competência linguística. 

 

Assim sendo, devemos estar atentos ao tipo de 

atividades configuradas nos livros didáticos que 

adotamos para nossas aulas. Se nesses materiais há 

predomínio de atividades pré-comunicativas e nosso 

objetivo é ensinarmos os aprendentes a se 

comunicarem em uma LE (objetivo quase unânime 

dos professores de línguas), teremos de fazer 

muitas adaptações no material ou precisaremos ser 

conscientes de que vamos promover preparo para 

possíveis oportunidades de comunicação futura 

deixando de lado ou sob a responsabilidade dos 

estudantes a aprendizagem do uso da língua. 

 

Pensando nessa problemática, delineei o guia da 

próxima seção com o intuito de auxiliar professores 

de línguas no discernimento entre uma tarefa e 

uma atividade pré-comunicativa. 

 
Alguns questionamentos para identificar 

categorias de atividades 

 

Em primeiro lugar, proponho observar no Quadro 1 

um resumo das características divergentes dessas 

atividades: 

 

Quadro 1 – Atividades Comunicativas e Atividades Pré-comunicativas 

 
Fonte: elaborado pela autora a partir de Almeida Filho & Barbirato (2000), Barbirato (1999), Breen (1990), Dubin & 

Olshtain (1986), Prabhu (1987), Stern (1992). 
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Em segundo lugar, sugiro acompanhar os 

questionamentos do Quadro 2 junto da atividade 

que se deseja classificar. As respostas às perguntas 

em itálico ajudarão a melhor definir o tipo de 

atividade já que em alguns dos questionamentos é 

possível identificar a característica indagada tanto 

nas tarefas quanto nas atividades pré-

comunicativas: 

 

Quadro 2 – Guia para reconhecimento de atividades comunicativas e pré-comunicativas 

 
 Fonte: autoria própria 

 

Consequências do uso de tarefas na aula de LE 

Quando o professor de LE começa a usar nas suas 

aulas atividades predominantemente comunicativas, 

precisa estar atento às consequências dessa prática: 

a reconfiguração das experiências e conceitos de 

ensino e aprendizado de uma LE e a redefinição dos 

papéis e atitudes de alunos e professores em sala 

de aula. A aula de LE deixa de ter o código 

linguístico como ponto de partida para apresentar 

um tema relevante das áreas do conhecimento 

(história, geografia, literatura, etre outras área do 

conhecimento) ou do mundo contemporâneo, a 

partir do qual deverá se resolver um problema, 

trocar uma informação, debater, entre outros, por 

meio da interação. 

 

Introduzem-se “trabalhos em pares simultâneos ou 

pequenos grupos voltados para a realização de 

atividades comunicativas visando centrar, desse 

modo, o ensino mais no próprio aluno” (ALMEIDA 

FILHO & BARBIRATO, 2000, p. 23). Dessa maneira, 

os estudantes precisam se tornar mais autônomos, 

protagonistas do aprendizado, comunicadores, 

negociadores de significado, passam a iniciar 

turnos. Por outro lado, os professores deixam de ser 

dirigentes, controladores e detentores dos turnos 

para tornarem-se orientadores da ação, 

conselheiros facilitadores[5] da aprendizagem, 

monitoradores do desempenho, co-comunicadores. 

 

Além disso, a resolução de tarefas na aula de LE 

compreende mais do que prática isolada de 

habilidades linguísticas. A comunicação não é 

fragmentada em produção escrita, oral e 

compreensão auditiva ou de texto, dado que essas 

atividades geralmente abrangem “recortes 

comunicativos” (ALMEIDA FILHO, 2012, p. 49). Por 

exemplo, em um debate é necessário compreender 

língua oral e produzir fala, para resumir um texto é 

necessário ler, compreender e escrever. 

 

Assim sendo, um professor que começa a 

implementar tarefas nas suas aulas de LE precisa 

tomar decisões sobre: 1. o tipo de tarefas (não 

todas funcionam da mesma maneira em diferentes 

grupos), 2. a sequência na qual elas devem ser 

introduzidas , 3. o tempo de resolução (em quanto 

tempo os alunos devem resolver a atividade?), 4. o 

resultado esperado (espera-se o mesmo resultado 

de todos os alunos?) e 5. as estratégias de 
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aprendizagem que serão recomendadas para cada 

atividade.  Nas palavras de Breen (1990, p. 24), é 

necessário definir “quem faz o quê, com quem, 

sobre o quê, com quais recursos/meios/apoios, 

quando, por quanto tempo, como e com que 

objetivo pedagógico[6]”. 

 

Segundo Almeida Filho & Barbirato (2000, p. 42) é 

fundamental que os professores “estejam bem 

preparados para o uso de tarefas para que possam 

estar atentos aos possíveis riscos e para as 

maneiras de contorná-los”. Ainda com os desafios 

(precisão/correção/adequação sociolinguística e 

cultural) que os especialistas da área reconhecem 

para um planejamento de cursos de LE e materiais 

didáticos baseados exclusivamente em tarefas, 

todos afirmam que elas contêm um alto potencial 

para o desenvolvimento de competência 

comunicativa. 

            

 
Tarefa mista: lacuna de raciocínio e 

operação/transformação [7] 

 

Vejamos, no Apêndice 2, uma tarefa extraída do 

material didático temático da minha autoria, “Eu ♥ 

Brasília (Iniciantes I)” (GONZALEZ, 2016). Essa 

atividade se encontra na Unidade 3, “Um pouco de 

história”. Trata-se de uma tarefa mista do tipo 

“Lacuna de raciocínio” e “Operação/transformação”, 

na qual o insumo (texto em diferentes formatos) é 

dado para posteriormente os aprendentes 

resolverem a sequência de atividades propostas 

usando propositalmente a língua alvo. 

 

Primeiro, pede-se aos estudantes que localizem 

determinadas informações e façam alguns cálculos 

(tarefa curta) e, por último, selecionem informação 

relevante para começar a montar uma linha do 

tempo, a qual será continuada no decorrer da 

unidade (tarefa longa). Todas essas ações devem 

ser executadas em pares, ou pequenos grupos, 

interagindo na língua alvo e a avaliação de 

desempenho deve ser feita em termos da qualidade 

da língua(gem) construída e do resultado 

alcançado. Há um breve exemplo deste último item 

no Apêndice 3. 

            

 
Considerações finais 

 

Ao longo deste texto fiz ênfase em como as 

atividades comunicativas ampliam os horizontes do 

ensino e aprendizado de uma língua estrangeira. 

Além de permitirem reconfigurar as experiências da 

sala de aula e redefinir papéis de alunos e 

professores, a introdução desse tipo de atividades 

exige reformulação do planejamento dos cursos de 

línguas, produção de novos materiais didáticos e 

maior oferta de cursos de formação continuada 

envolvendo tópicos relacionados à “abordagem 

comunicativa”. 

 

Também enfatizei o potencial limitado das 

atividades pré-comunicativas para gerar 

competência comunicativa. Portanto, como 

professores profissionais do ensino de línguas 

estrangeiras, devemos trabalhar em direção do uso 

consciente de uma ou outra categoria de atividade 

em função do objetivo principal, ensinarmos os 

aprendentes a se comunicarem em uma nova 

língua. 

 

Cabe salientar também que vários autores da 

Linguística Aplicada citam limitações do uso 

exclusivo de tarefas na aula de LE e afirmam que, 

embora elas sejam necessárias e tenham grande 

potencial para o desenvolvimento de competência 

comunicativa, não são um componente suficiente 

para o planejamento de um curso de LE. 

 

Para finalizar, quero esclarecer que este artigo foi 

produzido com o objetivo de auxiliar professores 

que almejam introduzir atividades comunicativas 

nas suas aulas de língua estrangeira. Assim sendo, 

não pretendi apresentar uma “receita pronta” para 

a solução de problemas decorrentes do uso de uma 

ou outra categoria de atividade, mas um breve guia 

para reconhecer categorias de atividades e 

despertar maior consciência do potencial para 

desenvolver competência comunicativa ou 

linguística das unidades de ação que os professores 

selecionam e executam para configurar as 

experiências de ensino e aprendizado das línguas 

que ensinam. 
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[1] No original: motivated activities, 

topics, and themes which involve the 

learner in authentic communication. (Esta 

e as demais traduções deste artigo são 

minhas) 

 

[2] Os exemplos desta seção foram 

extraídos de González (2015), disponível 

em: http://pgla.unb.br/?p=5275 

 

[3] Os exemplos de tarefas da lista foram 

classificados segundo as categorias e 

subcategorias da tipologia de tarefas de 

Barbirato (1999, p. 72-76). Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/d

ocument/?code=vtls000188984 

 

[4] Trilho (Barbirato, 1999) refere-se a 

estruturas, frases e itens lexicais pré-

definidos apresentados aos estudantes 

para serem usados durante a realização 

da atividade. 

 

[5] Brown (2007, p.8) julga que ensinar é 

guiar, facilitar (no sentido de auxiliar) a 

aprendizagem, “possibilitar e criar as 

condições para que o estudante aprenda”. 

 

[6] No original: quién hace qué, con 

quién, sobre qué, con qué 

recursos/medios/apoyos, cuándo, por 

cuánto tiempo, cómo y con qué objetivo 

pedagógico. 

 

[7] Para mais informações, vide 

taxonomia de Barbirato (1999). 
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P 
Adriana Oblak 

 

 
or que será que quando 

aprendemos uma língua 

estrangeira como o 

português é tão difícil conseguir 

uma boa pronúncia? Porque 

cometemos sempre os mesmos 

erros? Porque alguns aprendizes 

conseguem aprimorar a pronuncia 

e outros quase não conseguem 

avançar?... Ora, é muito comum 

que o aluno, no momento de 

entrar em contato com novas 

estruturas linguísticas, comece a 

reflexionar a respeito. Perante a 

estes questionamento, nós 

professores, devemos deixar em 

claro, como ponto de partida, que 

a língua que aprendemos é nossa 

segunda ou terceira língua e que 

nunca vamos falar de maneira e 

do jeito como o faz uma pessoa 

nativa.  

  

Além disso, devemos estar cientes 

que a língua materna pode influir 

muito na aprendizagem da língua 

estrangeira porque o aluno a 

utiliza constantemente como fonte 

de conhecimento, mais 

precisamente no aspecto 

fonológico. Os erros de pronúncia 

dos hispanofalantes se dão 

quando a pronúncia é um aspecto 

diferente entre o espanhol e o 

português. Por exemplo, o aluno 

irá em busca da língua materna, 

entendendo que o sistema 

fonológico da língua estrangeira 

funciona como o da língua 

materna. Outras falhas provocadas 

por fatores que dificultam a 

aquisição da língua estrangeira 

são idade e a fossilização.  Quanto 

ao primeiro, a  idade, alguns 

autores afirmam que existe 

período crítico - dos 4 aos  5 anos, 

dos 11 aos 12 anos ou dos 15 aos 

16 anos depois do qual seria muito 

difícil falar uma língua estrangeira 

tão corretamente quanto a língua 

materna. Em se tratando à 

fossilização, trata-se de erros e 

desvios no uso da língua 

estrangeira, internalizados e 

difíceis de serem eliminados, o 

que provoca que o aluno fique 

eternamente na fase da 

interlíngua, sem chegar  nunca ao 

desenvolvimento certo da língua 

estrangeira. 

  

Apesar desses fatores, não 

devemos desalentar os alunos 

para a aquisição de uma boa 

pronúncia, já que uma 

aprendizagem adequada e 

significativa, além de muita 

vontade e prática por parte do 

aluno são suficientes para 

aprimorar a pronúncia de maneira 

positiva. 

  

É por isso que o novo livro 

didático da editora Lidel intitulado 

Nota 10: Português do Brasil como 

língua estrangeira para o nível 

elementar apresenta os tópicos 

fonéticos-fonológicos de uma 

maneira criativa e significativa 

para os aprendizes. 

 

 

http://www.lusofia.com/blog/author/Adriana-Oblak
http://www.lusofia.com/blog/author/Adriana-Oblak
http://www.lusofia.com/blog/author/Adriana-Oblak
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Em cada capítulo do manual aparecem diversos 

exercícios fonéticos-fonolófgicos.  Por exemplo, as 

atividades se baseiam em aprender a ouvir as 

consoantes ou vogais que apresentam maior grão de 

dificuldade para os aprendizes como o “L” e o “E”. 

 

  

 

 

  

Além disso, o livro Nota 10 também inclui uma 

unidade sobre o português europeu com o objetivo 

de sensibilizar o estudante para algumas diferenças 

lexicais, gramaticais e fonológicas entre as duas 

variantes. 

  

 

 

  

Através desses exercícios, as autoras do livro 

pretendem que o aluno reflexione sobre as diferenças 

na pronúncia e na grafia para começar a fazer 

distinções entre o como é dito em sua língua materna 

e como na língua alvo. É importante destacar 

também que o áudio que acompanha o livro foi 

realizado por falantes nativos das diversas regiões do 

Brasil.  Isso  conscientiza o aprendiz de que existem 

muitas variedades de português no Brasil e no 

mundo. 

  

A meu ver, Nota 10 contempla muito bem a 

aprendizagem da fonético-fonologia, mas, do meu 

ponto de vista, não é suficiente para desenvolver 

a capacidade de pronunciar uma língua 

estrangeira.  A professora que trabalha com este 

manual deveria realizar atividades extras como:  ler 

em voz alta material textual foneticamente 

significativo; imitar em coro o professor, a gravação 

de áudios de falantes nativos e o de vídeo de falantes 

nativos; fazer ditado, entre outras. Além disso, o 

educador deveria contar com uma proposta 

metodológica para aprimorar as competências 

fonético-fonológicas, por exemplo: expor os alunos à 

produção oral da língua antes de passar ao sistema 

escrito, para garantir a pronúncia e evitar que aplique 

a regra fonética do espanhol às grafias em 

português; ensinar fonética num contexto de uso da 

língua. Portanto, a pronúncia não deve ser tomada 

como área separada, mas como parte da língua; e 

sensibilizar o aluno através de diversos áudios e 

vídeos de que existem diversos sotaques da língua 

portuguesa. 

  

Em poucas palavras, além das atividades propostas 

pelo livro didático o educador deverá escolher as 

estratégias que mais se adaptem a seus alunos para 

levá-los a pronunciar adequadamente. 
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A escolha da profissão:  

nossa experiência 
 

Jesica Firus & Amanda Zitzke Oliveira 

 

 

A escolha profissional é um processo complexo que envolve aspectos como o autoconhecimento, a oferta 

educativa e o mercado de trabalho. Neste material audiovisual, Jésica Firus e Amanda Zitzke Oliveira -
estudantes do curso de formação de professores de português da ENSLV Sofía Spangenberg- analisam o 
processo de escolha da profissão na cultura contemporânea. 
 

 

Formação de Professores 

Para ver a apresentação entre em: 

http://goo.gl/rsemM3  

http://goo.gl/rsemM3
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Historia y cultura de los pueblos de 

habla portuguesa:  

Relato de una experiencia 
Liliana Rubín 

 

  
 

 
nseñar una lengua extranjera es imposible si la 

separamos de la cultura, este trabajo pretende 

relatar la experiencia de enseñar la competencia 

intercultural en la clase de portugués, considerando 

el contexto intercultural, comparando además, las 

manifestaciones culturales relacionadas con la Festa 

Junina en Brasil con algunas de las manifestaciones 

y homenajes  relacionados en el Norte de 

Argentina, principalmente en la provincia de Salta. 

Para desarrollar la misma se señalaron los aspectos 

relativos a la diversidad cultural y a la competencia 

intercultural. Después, nos propusimos desarrollar la 

competencia intercultural en el aula y la culminación 

fue organizar una Festa Junina, que contara con 

todos los elementos necesarios, para compartir con 

la comunidad institucional. 

Para ello, al acercarse el mes de Junio motivamos el 

interés de los aprendientes para trabajar sobre la 

temática de las Festas Juninas, marcado por 

grandes conmemoraciones, que se inician el 12/06, 

vísperas de San Antonio y que termina el 29/06, el 

día de San Pedro. Por lo general, el auge de la 

Fiesta es el día 23 o 24 de Junio día de San Juan. 

El objetivo principal del proyecto fue enriquecer el 

conocimiento de los aprendientes en cuanto a las 

costumbres de las Festas Juninas. Eso se trabajó 

por medio de actividades áulicas y lúdicas, que 

contribuyeron a la socialización de los aprendientes. 

Nuestros objetivos específicos fueron que los 

aprendientes conocieran las características de las 

Festas Juninas y que pudieran valorar y demostrar 

actitudes de respeto al trabajo y al hombre del 

campo; que comprendieran la historia de la Festa 

Junina y su valor dentro del folklore brasileño, 

destacando sus aspectos sociales y religiosos y que 

percibieran la importancia del trabajo en equipo, 

para lograr con éxito la concreción de los objetivos. 

Para cada nivel de lengua portuguesa, se preparó 

material específico y durante 8 clases se trabajaron 

los diferentes aspectos de la Festa Junina. 

 

 
 
 
 
 

Estudos Interculturais 
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Juegos Típicos de Festa Junina 

  
 
Los recursos empleados fueron textos escritos y 

orales - adaptados a cada nivel - con el vocabulario 

específico, músicas, con un grupo, también, se 

trabajó con la marca de “quadrilha”, se utilizaron 

recortes, se armaron los decorados, se incluyeron 

diversos juegos relacionados a esta 

festividad  (salto en la bolsa, baile de la silla, 

revienta los globos, argolla, boca del payaso, 

correo del amor, te adivino la suerte, entre otros). 

También se trabajaron las Tradiciones, las Comidas 

típicas, Vestimenta y algunos Ritmos.  

En la organización de la Festa Junina la consigna 

fue ir vestidos de “caipiras” y cada curso tuvo a su 

cargo una parte importante de la misma. 

  

 
Bolo Junino realizado por alumnos de portugués de la profesora Liliana del ISI 7216 

 

Evaluación 

Para evaluar la actividad se tuvo en cuenta la participación, la colaboración y  el trabajo en equipo de los 

aprendientes y su desempeño en la redacción en lengua portuguesa de su intervención en la  Festa Junina. 
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As relações Brasil-Argentina e o 

ensino do português 
Adrián Canteros (Associação Argentina de Professores de Português) 

 

  

m trabalhos anteriores (Canteros: 1999 e 2012) 

afirmávamos que o ensino do português na 

Argentina esteve (e ainda continua) vinculado a 

fatores de caráter político, económico, cultural e 

ideológico. Com efeito, desde que começaram as 

primeiras tentativas de aproximação dos respectivos 

estados, e mesmo dos atores sociais no âmbito da 

cultura, os vínculos entre a Argentina e o Brasil 

foram muito complexos, indo da desconfiança e 

concorrência permanente em decorrência das 

necessidades de cada Estado para garantir o 

interesse nacional, a segurança exterior e a 

soberania, até a promoção da cooperação, a 

interdependência e a integração. 

Segundo Rusell e Tokatlian (2003: 14) para finais do 

século XIX o Brasil, ou melhor, suas classes 

dirigentes, eram vistas pelas homônimas da 

Argentina com indiferença no plano econômico e 

cultural e com desconfiança no plano estratégico, 

notadamente pela necessidade de evitar uma 

aliança entre o Brasil e o Chile em um momento de 

tensas relações com o país transandino por questões 

limítrofes. Todavia, entre 1898 e 1961 ganha espaço 

o que se conheceu como Diplomacia Cultural (Arrosa 

Soares: 2008; Santos: 2006) responsável, pela 

primeira vez, de algumas das ações que mais tarde 

serão o foco das estratégias de cooperação e de 

integração entre argentinos e brasileiros, entre elas, 

o ensino de suas respectivas línguas oficiais. Com 

efeito, essa fase nas relações bilaterais se 

caracterizou por salientar a promoção não apenas 

da cooperação política e econômica, mas também a 

cultural, através de ações como o conhecimento da 

história e da cultura dos “outros” ou os intercâmbios 

acadêmicos, científicos e tecnológicos, para 

favorecer a convivência pacífica. 

Essa ideia teve uma grande acolhida entre 

argentinos e brasileiros, o que se refletiu em uma 

série de acordos e convênios assinados durante as 

décadas de trinta a cinquenta e nos quais a 

cooperação expressava a transformação e ampliação 

da tradicional agenda dos países. Durante esse 

período, o trabalho de atores estatais e não estatais 

se manifestou em uma ativa participação na 

promoção e realização de diferentes projetos de 

intercâmbio e cooperação entre vários grupos da 

sociedade civil. Esses projetos se associavam, como 

é lógico, a interesses políticos e econômicos que 

postulavam a integração regional como estratégia 

para o desenvolvimento e a autonomia da região em 

um contexto de crise econômica mundial. Por isso, 

as visitas recíprocas dos Presidentes Justo (1933) e 

Vargas (1955) e a assinatura de 

numerosos Tratados e Convênios, como os do 

fomento do Turismo; de intercâmbio intelectual e 

artístico; de revisão dos textos de história e 

geografia; de troca de publicações e de intercâmbio 

de professores e estudantes (Ruiz Moreno: 1965; 

Fraga: 2000, em Santos: 2009, 358) expressam 

essa nova fase de cooperação e amizade. Santos 

(op. cit.) mostra que as principais linhas de ação 

político-cultural foram, nesse período, a criação dos 

Institutos Culturais, cuja missão era promover, 

perante as autoridades de cada Estado, os 

benefícios decorrentes de um maior e melhor 

conhecimento da geografia e da história do Brasil e 

da Argentina, bem como difundir o ensino de suas 

respectivas línguas e literaturas, a produção 

científica, comercial e industrial de cada país, e 

Política Educativa 
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estimular o turismo. Além dessas atividades, 

correspondia aos institutos organizar Congressos, 

Seminários, Concursos literários, missões culturais, 

mostras de livros, de cine, de música, de arte e de 

teatro, o que revela a importância dessas 

instituições como agentes de difusão cultural. 

Foi nesse contexto, então, que em 1936 foi criado o 

Curso para Professores de Português e Literatura 

Brasileira no antigo Instituto Nacional del 

Profesorado Secundario (Pasero: 2007), que mais 

tarde, em 1954 foi transferido para a instituição 

pioneira na formação de professores de línguas 

estrangeiras na Argentina, o IES em Línguas Vivas 

“Juan Ramón Fernández”. Iniciada a formação de 

professores, embora restrita à cidade de Buenos 

Aires, correspondia 

difundir o ensino do 

português no sistema 

educacional, e por isso 

em 1942 a Lei 12.766 

dispôs, de um lado, o 

ensino do português 

como língua optativa na 

última série das escolas 

de segundo grau que já 

tivessem no seu 

currículo o ensino de 

línguas estrangeiras a 

partir de 1943, e de 

outro, a criação da cadeira de Português nos 

Institutos Nacionales del Profesorado. 

Terminando a década de cinquenta, a Argentina e o 

Brasil tentaram revitalizar o espírito de cooperação 

cultural dos anos trinta e quarenta, que a Segunda 

Guerra Mundial tinha sepultado. Para isso, mais uma 

vez foi assinado novo Convênio de Intercâmbio 

Cultural  mediante o qual os respectivos governos se 

comprometiam, entre outras coisas, a renovar o 

intercâmbio cultural, subsidiando as atividades 

realizadas pelas instituições culturais, educacionais e 

científicas dedicadas à difusão das  respectivas 

línguas e culturas; a tentar incluir no currículo do 

ensino médio e dos cursos pré-universitários, o 

ensino do idioma da outra parte, bem como o 

ensino da literatura nas cadeiras de Literatura 

Americana das Faculdade de Filosofia e/ou Letras; e 

finalmente, a fomentar a criação de centros de 

ensino e difusão da língua e da cultura da outra 

parte, oferecendo condições favoráveis para a 

mobilidade acadêmica dos docentes encarregados 

de ministrar os cursos nesses centros. 

No início dos anos sessenta cada estado teve que 

resolver os próprios problemas internos que se 

avolumavam, o que explica o abandono definitivo da 

aproximação e sua extinção com a chegada dos 

governos militares em ambos os países. A 

substituição da democracia pelos governos 

autoritários da década de sessenta e setenta marcou 

o início de uma nova fase nas relações entre os 

Estados (1962-1979), período que se caracterizou 

pelas tensões geradas em um contexto de 

ressurgimento da hipótese de conflito bélico com o 

Brasil, devido ao problema do uso dos recursos 

hídricos do rio Paraná. 

Fator chave para acabar com 

as desconfianças e os receios 

foi a atitude assumida pelo 

Brasil durante a guerra pela 

recuperação das Ilhas 

Malvinas, que não apenas 

defendeu o direito da 

Argentina sobre as ilhas, mas 

também assumiu a 

representação dos interesses 

de Buenos Aires em Londres. 

Segundo Moniz Bandeira 

(1993), o governo brasileiro, que poderia ter tirado 

vantagem da conjuntura, preferiu acabar com o 

sentimento de rivalidade, restabelecer a confiança e 

fomentar as condições para uma posterior 

integração econômica com a Argentina. 

Com a recuperação da democracia em 1983, mas 

com um país arrasado pela recessão e pela dívida 

externa, o presidente Alfonsín iniciou um processo 

inédito nas relações com o Brasil. Foi principalmente 

a partir de 1987 que se substituiu a cooperação pela 

integração como estratégia para defrontar os 

problemas da inserção da região na economia 

global, o que teve um impacto profundo no campo 

do ensino do português.  

 

Do processo histórico que inicia em finais dos anos 

setenta podemos salientar, então,  que ao lado do 

maior ou menor protagonismo do Estado, outros 

atores da sociedade civil, como aconteceu na 
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década de trinta, adotaram o ideário integracionista, 

desenvolvendo diferentes projetos e programas de 

complementaridade em muitas e diferentes áreas; 

em segundo lugar, que a partir de finais da década 

de setenta se produziram novas e melhores 

condições para uma nova aproximação, a partir da 

recuperação da cooperação em áreas estratégias, 

como a energética e a militar, primeiro, e da 

integração econômica, política e cultural mais tarde; 

e finalmente, e no que diz respeito ao papel da 

língua e da cultura do Brasil nesse processo de 

cooperação e integração, a situação se modificou 

radicalmente, como revela: 

 A extraordinária expansão da língua 

portuguesa no sistema educacional não 

formal, o que a posicionou como a segunda 

língua estrangeira mais procurada pelo público 

adulto; 

 A nacionalização ou federalização (Canteros: 

2008) do campo da formação de professores 

de PLE, principalmente a partir da década de 

noventa, ou seja, o surgimento de cursos de 

licenciatura em PLE por grande parte do 

território nacional; 

 A ocupação de espaços curriculares e 

extracurriculares no sistema educacional 

formal em forma diferencial, com uma maior 

presença no nível superior universitário e não-

universitário e uma muito menor nos níveis 

fundamentais e médio; 

 A implementação de novos ou renovados 

projetos de cooperação e integração na área 

cultural, que impulsionam ações concretas de 

intercâmbio acadêmico, científico e 

tecnológico, através da conformação de 

diferentes grupos de trabalho de especialistas; 

e 

 O surgimento de novos atores sociais 

comprometidos com o projeto integracionista, 

como as Associações de Professores, as 

Universidades da região, os grupos de 

docentes e pesquisadores envolvidos na 

transnacionalização do conhecimento, etc. 

Um desses atores, a Asociación Argentina de 

Profesores de Portugués, surgiu em outubro de 

1997 para contribuir a consolidar a presença da 

língua e cultura do Brasil no território argentino, 

bem como para promover a formação continuada e 

o desenvolvimento profissional dos professores de 

Português. Para tanto, a AAPP organizou até hoje 

numerosos Congressos, Jornadas, Foros e 

Seminários em diferentes locais da Argentina, 

tentando assim atingir o maior número possível de 

pessoas engajadas nos objetivos fundacionais; ela 

participou, também, em diferentes foros de 

discussão sobre a problemática do ensino de 

português para falantes de espanhol, do papel das 

línguas oficiais do Mercosul em cada um dos países 

envolvidos, e sobre a língua portuguesa nas 

Diásporas, que permitiu resgatar a presença de 

portugueses e cabo-verdianos na cultura 

nacional.  Também, através dos membros da 

Diretoria, ela participou de numerosas reuniões e 

âmbitos de discussões onde se decidia a presença 

(ou não) do português no sistema formal de ensino 

no âmbito das políticas educacionais federais e 

estaduais. Muitas foram, então, as ações que 

revelam o compromisso da AAPP com as línguas em 

português, como disse Saramago e com a difusão 

do seu ensino no país. 

Apesar do trajeto percorrido, ainda há muito o que 

fazer pela difusão do português no contexto de 

novas mudanças nas relações internacionais em que 

as dimensões econômica, política e ideológica 

marcarão o rumo dos próximos anos. 

   
 

 

 

 

 

 

 Para conhecer mais sobre a AAPP ou entrar em contato: 
  

 http://aapp.webnode.com/ 

 http://www.facebook.com/aaprofportugues 

 aapportugues@gmail.com 

http://aapp.webnode.com/
http://www.facebook.com/aaprofportugues
mailto:aapportugues@gmail.com
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Dos perspectivas educativas en la era digital: entre 

la lectura del “hoy” y la construcción del “mañana” 
Ignacio Spina 

 

 

o es novedad que los procesos sociales van 

acompañados del desarrollo tecnológico. La 

periodización histórica suele dar cuenta de 

esta estrecha relación: la Prehistoria y el tallado de 

piedras y moldeado de metales; la Edad Antigua y 

el desarrollo de la escritura; la Edad Moderna y la 

invención de la imprenta o los avance s en los 

medios de transporte, etc. Sin lugar a duda, es 

posible establecer múltiples relaciones entre el 

desarrollo social, la tecnología y la ciencia. Esto no 

supone  que los instrumentos son capaces de 

determinar los cambios en nuestras sociedades, 

sino que la tecnología es sociedad y, por lo tanto, 

esta no puede ser comprendida sin sus 

herramientas técnicas (Castells, 1997). 

Si ponemos el foco en la actualidad, veremos a 

simple vista que el crecimiento de la oferta digital 

hace que hoy en día podamos conocer apenas una 

ínfima porción de la inmensa batería de redes 

sociales, aplicaciones, dispositivos, entornos de 

comunicación y demás herramientas o sistemas 

creados para generar, almacenar y procesar 

información. Pero sería inapropiado, a la vista de 

este ensayo, entender la tecnología digital, así como 

cualquier tecnología, como un conjunto de 

artefactos o símbolos neutros y ajenos al accionar 

humano. De hecho, resulta evidente que vivimos 

atravesados por estas tecnologías y que las mismas 

intervienen en nuestros hábitos cotidianos, en el 

acceso a la información, en el desarrollo de la 

economía y en los modos de comunicación humana, 

entre otras cuestiones. 

Cuando se habla de la actualidad en relación a las 

tecnologías digitales, vemos que prácticas muy 

distintas han quedado atrás en poco tiempo. Con 

frecuencia podemos encontrar la mención 

a “transformaciones” para referirse a los cambios 

sociales relacionados con las tecnologías digitales, lo 

que supone la rapidez y radicalidad de los mismos. 

Al respecto de esto, Dussel & Quevedo (2011) 

sostienen que el impacto de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación provocó “una 

suerte de revolución en la economía, la política, la 

sociedad y la cultura, que transformó 

profundamente las formas de producir riqueza, de 

interactuar socialmente, de definir las identidades y 

de producir y hacer circular el conocimiento” (p.9). 

Los aspectos sociales relacionados con el 

advenimiento de las tecnologías digitales en las 

últimas décadas forman parte de un debate que 

lleva un tiempo siendo explorado y continúa aún en 

desarrollo. Este debate ha dado lugar a la 

formulación de una multiplicidad de aportes 

provenientes de diversas áreas que analizan el 

escenario, conformando un campo de estudios 

interdisciplinario. “Era digital”, “cultura digital”, 

“cibercultura”, “sociedad de la información y el 

conocimiento” son algunos términos que dan cuenta 

de una permanente construcción semántica en la 

búsqueda de la problematización teórica de las 

relaciones entre el desarrollo social y las tecnologías 

digitales. 

En muchas de estas contribuciones suele llamarse a 

la reflexión respecto al rol de la educación y el 

Tecnologias Educacionais 
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funcionamiento de los sistemas educativos formales. 

Emergen postulaciones que invitan a repensar las 

prácticas y políticas educativas para que las mismas 

acompañen estos procesos socioculturales, 

atendiendo a las necesidades del “hoy” y 

formulando objetivos adaptados a un posible 

“mañana”. 

En este punto, cabe destacar que el uso de estos 

dos términos en el título de este trabajo no resulta 

de una elección lexical inocente. Al hablar del “hoy” 

y el “mañana” se pretende hacer referencia a los 

supuestos subyacentes a la concepción del 

“presente” y del “futuro”. Estas dos últimas palabras 

son de carácter sustantivo y se utilizan para definir 

el tiempo que corre y el que más tarde correrá. Por 

su parte, los términos “hoy” y “mañana” permiten 

dejar a la luz la naturaleza deíctica y polisémica que 

esconden la lectura del presente y la concepción del 

futuro. Pero, ¿Qué entendemos por presente? ¿Es 

posible pensar en un futuro desarraigándonos del 

presente? ¿Existen intereses que interpelan la 

concepción del futuro en los fundamentos de la 

educación? ¿Qué implican estos intereses? Estos, y 

fundamentalmente los dos últimos, constituyen 

algunos de los interrogantes que se intentará 

abordar en este trabajo. 

Se comenzará construyendo un breve marco 

conceptual interdisciplinario del la era digital, 

asumiendo la complejidad semántica que implica 

englobar en un sólo término el escenario 

sociocultural contemporáneo y su relación con las 

tecnologías digitales. A su vez, se analizarán 

postulaciones respecto a los desafíos actuales de la 

educación, con el objeto de explorar dos 

perspectivas resultantes de los supuestos 

subyacentes a la concepción del presente y el 

futuro, entendiéndolos como el “hoy” y 

el “mañana” de un entramado discursivo. 

 

La era digital: una elección lexical compleja 

Elegir un término para hacer referencia a la 

relaciones entre la sociedad, la cultura y las 

tecnologías digitales es una tarea tan compleja 

como describirlas. En efecto, existe un abanico de 

constructos para conceptualizar y caracterizar 

aspectos sobre la sociedad contemporánea y sus 

relaciones con la tecnología digital. Tras ellos 

subyacen ideas y convicciones que intervienen en 

su construcción teórica, por lo que resulta 

conveniente analizarlos previamente para poder 

emplearlos de manera crítica. 

Un posible análisis del escenario actual es el de M. 

Castells (1997), quien sostiene que en las últimas 

décadas se gestó una revolución tecnológica desde 

la que se reconfiguró a un ritmo acelerado la base 

material de la sociedad. Este autor entiende que las 

herramientas no son capaces por sí mismas de 

estructurar la sociedad ni esta última de determinar 

la tecnología, contraponiéndose a un determinismo 

tecnológico ya que ambos factores deberían 

comprenderse en su conjunto. Pero a pesar de esto, 

su obra postula argumentos sólidos para poder 

entender los cambios sociales de las últimas 

décadas en términos de revolución, ya que para él 

puede constatarse la penetración de las tecnologías 

en todos los ámbitos de la actividad humana, así 

como en la primera y segunda revolución industrial. 

Partiendo de un análisis de diferentes 

acontecimientos que van desde los primeros 

desarrollos de la microelectrónica hasta la 

expansión masiva de las computadoras y el 

crecimiento abrupto de las telecomunicaciones, el 

autor considera que transitamos el paradigma de la 

tecnología de la información. De acuerdo a sus 

aportes, la economía mundial se vuelve global y se 

caracteriza por adoptar un modelo de desarrollo que 

llama “informacionalismo”, en el que la capacidad 

de generar, procesar y aplicar eficientemente la 

información basada en el conocimiento es clave. 

Esto supone necesariamente una estructuración 

social que se organiza en torno a las redes de 

información y que establece divisiones de diferente 

índole consecuentes de las capacidades de 

procesamiento de información y acceso al 

conocimiento. 

Comprender la sociedad actual como una sociedad 

informacional nos permite hacer referencia a la 

capitalización de la información en constante 

crecimiento desde hace ya algunas décadas. Cabe 

destacar que el autor aclara que existe una 

distinción entre el concepto de sociedad de la 

información y sociedad informacional. El primero 

remite a la importancia de la información para la 

sociedad, lo cual para el autor sostiene que “ha sido 

fundamental en todas las sociedades, incluida la 

Europa medieval, que estaba culturalmente 
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estructurada y en cierta medida unificada en torno 

al escolasticismo, esto es, en conjunto, un marco 

intelectual” (Castells, 1997, p.56). El segundo hace 

referencia a una forma de organización social en la 

que la producción, el procesamiento y la 

transmisión de la información son las principales 

fuentes de poder y desarrollo productivo. 

En palabras de Tedesco (2009): 

Existe consenso en reconocer que el 

conocimiento y la información estarían 

reemplazando a los recursos naturales, a la 

fuerza y/o al dinero, como variables clave de 

la generación y distribución del poder en la 

sociedad. Si bien el conocimiento siempre fue 

una fuente de poder, ahora sería su fuente 

principal, lo cual tiene efectos importantes 

sobre la dinámica interna de la 

sociedad.  (p.12) 

La cita anterior nos puede llevar a reflexionar 

también sobre otro término frecuentemente 

empleado en la literatura de los estudios socio-

técnico-culturales: sociedad de la información y el 

conocimiento. A este concepto subyace una 

intención discursiva de establecer una distinción 

entre el acceso, circulación y divulgación de la 

información y la construcción de conocimientos. 

Ambas expresiones colocan el foco en la 

capitalización de la información y el conocimiento 

como fuentes primordiales de la economía global. 

En este marco, las tecnologías digitales constituyen 

elementos fundamentales para el desarrollo 

continuo de este modelo. 

P. Lévy (2007) utiliza el término cibercultura para 

definir el conjunto de técnicas, prácticas, actitudes, 

modos de pensamiento y valores que se 

desprenden del desarrollo de las redes e 

interconexión mundial de las computadoras, es 

decir, el ciberespacio. Este último concepto, 

comprende tanto la infraestructura material, como 

la información allí contenida y las personas que lo 

habitan. De acuerdo al autor, todo sistema cultural 

integra un plano material y un plano simbólico, 

resultando ambos indisociables uno del otro. Las 

representaciones sin precedentes de la cibercultura 

dejan en evidencia el vínculo inseparable entre 

cultura, sociedad y tecnología. 

Visto de esta manera, el autor sostiene que 

resultaría inadecuado hablar de impacto social de 

las tecnologías, ya que esta metáfora conlleva a la 

idea de que los artefactos son entidades activas que 

poseen la capacidad autónoma de ejercer cambios 

en la sociedad. Desde su punto de vista, las 

tecnologías constituyen objetos culturales que se 

desarrollan en un contexto social y las personas nos 

apropiamos activamente de ellas y las reinventamos 

permanentemente. 

Analizar el paradigma desde el cual se entienden 

ciertas convicciones de la educación, requiere 

abordar el tema desde una lectura interdisciplinaria 

que contemple múltiples factores. La sociedad de la 

información y el conocimiento, así como el concepto 

de cibercultura son, sin lugar a duda, de gran valor 

para poder comprender perspectivas educativas en 

la era digital. Mientras el primero nos permite 

reflexionar sobre la reconfiguración de la sociedad 

que viene gestándose en las últimas décadas, el 

segundo nos aporta una referencia puntual respecto 

a los componentes simbólicos y artefactuales de los 

sistemas culturales que se desarrollan en conjunto 

con las tecnologías digitales. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, este 

trabajo pretende analizar dos perspectivas 

educativas en la era digital. Sin contraponerse a los 

conceptos citados hasta el momento, hablar de una 

“era” digital nos permite poner el foco la 

intervención de paradigmas de pensamiento en las 

convicciones subyacentes a estas perspectivas. 

Cuando hablamos de una “era” nos referimos a un 

conjunto de acontecimientos y modos de 

pensamiento que se desprenden de un contexto 

socio-histórico determinado. Dicho período es finito. 

Tratándose ésta de una argumentación en la cual se 

intenta explorar supuestos en las concepciones del 

presente y el futuro, hablar de una era digital 

habilita a dejar a la luz que los supuestos que se 

mencionen están íntimamente asociados a un 

esquema de pensamiento paradigmático que, a 

pesar de su apariencia invisible, merecen 

reflexiones críticas. 

De esta forma, a continuación se desarrollará una 

introducción a dos perspectivas educativas fundadas 

en distintas maneras de entender el presente y el 
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futuro en relación a los desafíos supuestos por la 

era digital. 

 

Perspectivas educativas entre el “hoy” y el 

“mañana” de la era digital 

Al referirnos a perspectivas educativas hablamos de 

diferentes ángulos desde los cuáles se puede mirar 

la educación. Esta mirada estará condicionada por 

un filtro de convicciones paradigmáticas propias del 

contexto socio histórico y cultural del observador. 

Este trabajo, desde luego, no es la excepción. Una 

lectura de aportes provenientes de diversas áreas 

nos permite dilucidar algunos supuestos 

subyacentes a la visión del presente y el futuro que 

repercuten en distintas perspectivas educativas. 

Como se ha anticipado en la introducción hablar del 

presente y el futuro no es tarea sencilla, por lo que 

se ha resuelto escoger los términos “hoy” y 

“mañana” con el fin de representar el carácter 

polisémico de estas concepciones. Es importante 

aclarar que este ensayo no pretende establecer una 

clasificación binaria de la educación. Por el 

contrario, se entiende que existen innúmeras 

perspectivas educativas y que más de una pueden 

convivir en forma complementaria para 

fundamentar nuevas miradas. Al sugerir solamente 

dos se pretende establecer un recorte 

metodológico, con el fin de exponer una síntesis 

teórica que sirva de disparador para abrir nuevos 

interrogantes y reflexiones. 

Se intentará, entonces, analizar dos posibles 

maneras para entender el espacio del “hoy” y el 

“mañana” desde distintas perspectivas educativas. 

La primera de ellas tiene que ver con una educación 

centrada en la lectura del “hoy” y diferentes 

problemáticas contemporáneas de la era digital. La 

segunda, en cambio, coloca el énfasis en la 

construcción de un “mañana”, poniendo objetivos 

educativos pensados en función de un supuesto 

futuro. 

 

Primera perspectiva: la lectura del “hoy” 

La primera de las perspectivas que se pretende 

analizar centra sus fundamentos en la comprensión 

de las transformaciones culturales resultantes de la 

era digital. Se trata de una observación que intenta 

identificar particularidades de lo que se entiende 

por el presente y que actúa en consecuencia a estas 

convicciones. Así, formula postulaciones que 

contribuyen a la construcción de las bases 

epistemológicas de los procesos educativos. Entre 

los aspectos comúnmente considerados en esta 

perspectiva, podemos señalar: 

 La reconfiguración de los modos de 

construcción de saberes. 

 El rol preponderante de las tecnologías 

digitales en la sociedad. 

Los modos de construcción de 

conocimiento en el escenario contemporáneo 

constituyen un debate recurrente en la perspectiva 

basada en la lectura del hoy. En un sentido 

educativo, de sus reflexiones es posible identificar 

elementos de nuestra actualidad que puedan 

resultar potencialmente favorables (o 

desfavorables) a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Es el caso de la multiplicidad de 

aportes que invita a repensar las prácticas 

pedagógicas en función del rol de la información en 

la realidad social contemporánea, sus lógicas de 

aprendizaje y de construcción de conocimiento. 

En una sociedad interconectada a nivel global y 

donde la información fluye a un ritmo sin 

precedentes, es comprensible el surgimiento de 

planteos que ponen en tela de juicio las teorías 

tradicionales sobre la construcción de conocimiento. 

Sería posible encontrar un sinnúmero de marcos 

teóricos que reflexionan sobre las formas de 

conocer en la era digital. Todos ellos constituyen 

formulaciones que aportan a la construcción de 

perspectivas educativas centradas en la lectura del 
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presente. Se menciona a continuación algunos 

ejemplos. 

Partiendo de la premisa de que todas las personas 

sabemos algo y nadie sabe todo, P. Levy (2004) 

desarrolla el concepto de inteligencia colectiva, 

entendiendo que la construcción de conocimientos 

se nutre del enriquecimiento mutuo de las 

personas. De esta forma, sostiene que la 

inteligencia está repartida en todas partes y que los 

sistemas de comunicación actuales conforman 

medios que posibilitan la interacción de un universo 

virtual de conocimientos. 

Al igual que este, otros conceptos suelen hacer 

referencia a la idea de una sociedad que aprende y 

construye conocimientos a través del intercambio de 

saberes, lo que se vería cada vez más facilitado 

gracias a medios de comunicación veloces y 

masivos. Estos últimos, además, reconfigurados en 

las últimas décadas para invitar a la participación 

activa de los usuarios, quienes ya no son meros 

consumidores de información, sino que se 

desarrollan en el plano virtual como productores. En 

un sentido práctico, podemos aproximarnos a esta 

noción desde la tendencia creciente a acceder a la 

información y construir saberes utilizando 

herramientas de intercomunicación entre pares – 

como tutoriales publicados en internet, 

enciclopedias colaborativas, etc – en contraposición 

al modelo tradicional de consulta a un “especialista” 

o fuente bibliográfica académica. 

Cobo Romaní & Pardo Kuklinski (2007) rescatan el 

concepto de inteligencia colectiva, entre otras 

teorías relacionadas, para sustentar la idea de 

construcción de conocimientos a través de su 

colectivización e intercambio. Desde este punto de 

vista, los autores postulan: 

“La era actual está centrada, entre otros aspectos, 

en bienes intangibles como la educación, la 

formación de capacidades-habilidades-talentos, el 

uso inteligente de la información, y la ecuación 

I+D+I (es decir, investigación más desarrollo más 

innovación). En este contexto, agregar valor al 

intercambio de información ha pasado a ser un 

objetivo fundamental para el desarrollo y la 

expansión del conocimiento.” (Cobo Romaní & 

Pardo Kuklinski, 2007, p.50) 

Así, los autores citados sostienen que las 

aplicaciones de la Web 2.0 ofrecen nuevas 

oportunidades para la generación y distribución del 

conocimiento a través de procesos de 

intercreatividad, siendo que las mismos habilitan 

espacios para intercambiar saberes y experiencias y 

producir de manera colectiva. 

La última afirmación nos lleva al segundo aspecto 

recurrente en las perspectivas educativas centradas 

en la lectura del hoy: el rol preponderante de las 

tecnologías digitales en la sociedad. En este 

caso, surgen fundamentos que proponen reformular 

las prácticas educativas basados en construir 

respuestas a la presencia de las tecnologías 

digitales en la sociedad. Y como se ha mencionado, 

la lectura del hoy está interpelada por múltiples 

subjetividades, por lo que esta perspectiva puede 

derivar en diferentes posturas de acuerdo a la 

observación que se haga. 

Por una parte, es posible encontrar visiones que 

analizan las “potencialidades” (positivas o 

negativas) de las tecnologías digitales para la 

educación, como instrumentos capaces por sí 

mismos de ejercer cambios. De acuerdo a este 

imaginario la metáfora del “impacto” a la cual se 

opone Lévy tiene total sentido: al igual que las 

tecnologías impactan en la sociedad, pueden 

impactar en la educación produciendo una explosión 

de cambios favorables o desfavorables. 

Sin embargo, también existen visiones que 

consideran en forma crítica las particularidades de 

las tecnologías digitales, entendiéndolas en el marco 

de un contexto social y como verdaderos objetos 

culturales.  D. Reig (2013), por ejemplo, desarrolla 

el término Tecnologías del Empoderamiento y la 

Participación (TEP), refiriéndose a las posibilidades 

abiertas por las tecnologías digitales de participar y 

ejercer cambios en el poder político y social. Para 

ella, en la actualidad los miembros de la sociedad 

somos micromedios con alcance masivo, lo que 

inaugura nuevas formas de participación política y 

construcción de las democracias. Lejos de asumir 

una postura optimista, la autora sostiene la 

importancia de educar en el uso crítico de las TEP 

entendiendo, no sólo sus potencialidades favorables 

a los procesos educativos, sino también 

problemáticas como el rol docente frente a la 
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fiabilidad de la información en un mundo donde las 

fuentes se construyen a partir de la participación de 

todas las personas, la velocidad y el alcance masivo 

de las acciones humanas y sus posibles 

consecuencias positivas como negativas. 

Relacionado a lo anterior, otra cuestión vigente en 

esta perspectiva que habla de la lectura del hoy en 

relación al rol preponderante que juegan las 

tecnologías es la llamada brecha digital. Este 

concepto remite a la idea de Castells (1997) 

desarrollada anteriormente de que la sociedad 

actual se estructura en torno a las redes de 

información, estableciendo divisiones de diferente 

de acuerdo a las capacidades de procesamiento de 

información y acceso al conocimiento. De acuerdo 

con Tedesco (2009) una sociedad y economía 

basadas en el uso intensivo de conocimientos, como 

las actuales, producen el aumento de la desigualdad 

de oportunidades y exclusión social. Dado que la 

información es capital, esta visión crítica se plantea 

las consecuencias acarreadas por quienes no 

consiguen acceder a ella, sea por falta de recursos 

económicos o por la falta de desarrollo de 

competencias que le permitan enriquecerse a través 

de la interacción. Adoptando esta premisa, surgen 

perspectivas elaboradas desde la lectura de una 

sociedad en que las tecnologías digitales configuran 

un eje clave para la integración social. Esto se 

traduce en prácticas pedagógicas o políticas 

educativas que buscan la incorporación de las 

mismas en la búsqueda de una “alfabetización 

digital”, término que será retomado. 

Hasta aquí hemos visto algunas cuestiones que 

otorgan fundamento a las perspectivas educativas 

centradas en la lectura del “hoy”. Más adelante, 

retomaremos algunas de ellas para poder elaborar 

una propuesta hacia la búsqueda de una 

perspectiva basada en la deconstrucción esta 

lectura. Pero antes, se desarrollará a continuación la 

perspectiva basada en la construcción del 

“mañana”. 

 

Segunda perspectiva: la construcción del 

“mañana” 

Estrechamente relacionada a la lectura del “hoy” es 

posible encontrar también perspectivas educativas 

que colocan el énfasis en la construcción de un 

“mañana”. Esta visión busca establecer objetivos 

que puedan brindar respuesta a acontecimientos 

futuros, como las necesidades de formación para la 

inserción en el mundo laboral o educación 

permanente. No obstante, como lo anticipa el 

término “mañana” hablar del futuro no es tarea 

sencilla. 

Si pensamos en la velocidad en que se han 

suscitado las mudanzas sociales y el desarrollo 

tecnológico en las últimas décadas, veremos que es 

realmente complejo poder anticipar lo que sucederá 

en un futuro. Un niño de cinco años que comienza 

su escolaridad obligatoria permanecerá en la 

escuela aproximadamente trece años. Entonces, ¿es 

realmente posible pensar en las necesidades que 

tendrá al terminar la escuela? 

Al respecto de esto, Sztajnszrajber (2012) sostiene 

que pensar el futuro resulta de una construcción de 

lo que entendemos por el presente. En este sentido, 

el autor afirma que “nadie puede prescindir de su 

momento, de su contemporaneidad, aunque podría 

ser posible mantener una relación con el presente 

que no se resigne a la mera complacencia”. Para él, 

las nuevas generaciones son imprevisibles. 

Teniendo en cuenta esto, a la vista de este trabajo 

esta perspectiva no se basa en una proyección a 

futuro, sino en una construcción del mañana. 

“Construcción” porque la idea de lo que se anticipa 

resulta de una elaboración teórica que se presenta 

imperceptible desde el paradigma sociocultural. Y 

“mañana” porque no se trata de lo que la palabra 

futuro intenta significar en términos sustantivos, 

sino de lo que entendemos parados desde el “hoy”, 

que en sí mismo es también subjetivo. 

Una postura crítica vista desde esta perspectiva 

plantea reflexiones sobre los contenidos educativos. 

Si se entiende que la velocidad de la información y 

la renovación de los saberes es constante, la 

mayoría de los conocimientos adquiridos por una 

persona al inicio de su desarrollo profesional será 

obsoleta al finalizar su carrera (Lévy, 2007) 

En este sentido, es posible considerar que las 

prácticas educativas deben orientar el abordaje 

tradicional de contenidos estáticos con el desarrollo 

de competencias. De acuerdo con D. Reig (2013), si 

bien la formación inicial de una persona (abordada 

por los sistemas de educación) pueda no otorgar 
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todos los conocimientos fundamentales para el 

desarrollo profesional, la misma otorga las bases 

esenciales para su capacitación permanente. 

En el marco de este debate, surgen entonces 

conceptos como la recurrente mención a una 

“alfabetización digital” que busque preparar a las 

personas en el uso crítico de las tecnologías 

digitales. Basados en este supuesto, vivenciamos 

hoy el desarrollo de políticas educativas que buscan 

la incorporación de tecnologías en la educación, con 

el objeto de fomentar este espacio de formación 

emergente. No obstante, el término de 

alfabetización digital merece ciertas críticas, entre 

las cuales se encuentra la de E. Ferriero (2011), 

quien considera que la alfabetización es una sola y 

responde a un contexto socio histórico determinado. 

Así, en el caso de la cultura digital, las prácticas del 

lenguaje en el ámbito virtual configuran sin duda 

parte de la alfabetización, pero no constituirían una 

alfabetización separada. 

Además de esto, la autora afirma también que los 

países pobres “atados a los mecanismos 

reproductores de la deuda externa, continúan 

endeudándose para poner computadoras en todas 

las escuelas, sin que haya el menor debate 

propiamente educativo sobre lo que eso significa.” 

(Ferreiro, 2011) De esta manera, esta perspectiva 

articula permanentemente con la expuesta 

anteriormente, ya que formula los objetivos basados 

en el hoy, pero en su caso, pueden intervenir 

también intereses particulares del mercado o del 

sector político. 

 

 

Conclusiones (que no deben concluir) 

Hacia una perspectiva de deconstrucción del “hoy” y 

del “mañana” 

Como hemos visto, en las perspectivas educativas 

de la era digital intervienen una lectura del “hoy” y 

una construcción del “mañana”. La primera 

constituye una comprensión del escenario social 

contemporáneo que, entendido como la era digital, 

ofrece argumentos que justifican la reformulación 

de prácticas educativas desde diferentes puntos de 

vista, como la reflexión sobre los modos en que 

conocemos o las particularidades de las tecnologías 

digitales y sus eventuales potencialidades a los 

procesos educativos. En el caso de la segunda se 

trata de una construcción de lo que se entiende por 

mañana, lo cual lleva a elaborar objetivos 

educativos pensados en un futuro imaginario 

elaborado a partir de la lectura del presente y 

eventualmente teñido de intereses políticos y del 

mercado. 

Es importante destacar que este ensayo sostiene la 

importancia de problematizar la realidad 

contemporánea y esbozar posibilidades a futuro. Sin 

embargo, la propuesta de deconstrucción se basa 

en lo que anticipamos en la introducción respecto a 

la naturaleza paradigmática de lo que entendemos 

por era digital. Hablar de “era” no necesariamente 

nos lleva a entenderla como un conjunto de modas 

o tendencias, pero sí es importante reconocer que 

todo lo que asumimos como realidad no es más que 

una lectura recortada por nuestros filtros culturales. 

Entonces, así como la construcción del mañana 

resulta de una construcción, la lectura del hoy 

resulta de una interpretación. 

En este sentido, todo aquello que conocemos se nos 

presenta como natural y real, cuando en verdad no 

es más que un conjunto de percepciones. El primer 

paso para romper un paradigma, entendemos, debe 

ser asumir que estamos frente a uno siempre. En 

este sentido, esta perspectiva conlleva a asumir en 

forma crítica todos los aportes, problematizando el 

“hoy” y el “mañana”. 

Sztajnszrajber, (2013) sostiene la necesidad de 

cuestionar aquello que entendemos como obvio, 

mostrando que los hombres damos el sentido a las 

cosas: nada es natural y todo supone subjetividades 

y paradigmas de pensamiento. 
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Asumir la educación centrada tanto en la lectura del 

presente como en la construcción del futuro implica 

otorgarle su sentido desde una mirada 

necesariamente recortada.  La propuesta de este 

trabajo, sin embargo, se inclina hacia la búsqueda 

de nuevas perspectivas que intenten reconocer 

estos recortes para ampliarlos. Una perspectiva que 

busque romper paradigmas y cuestionar lo que ya 

está dicho. En otras palabras, una perspectiva 

basada en la deconstrucción que abra el juego a 

desmontar y poner en evidencia los supuestos del 

hoy y del mañana. Esto último, no sólo 

cuestionando de manera crítica las formulaciones 

teóricas de las Ciencias de la Educación, sino 

también desarrollando objetivos, contenidos y 

competencias pensados desde la consciencia de la 

subjetividad subyacente al “hoy” y al “mañana”.
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