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RESUMO

Esse trabalho analisou os "erros" nas produções escritas de estudantes 
italófonos de Português Língua Estrangeira (PLE). Trata-se de um estudo de 
caso, realizado em uma turma do curso de Mediazione Linguistica e Culturale da 
Universidade de Pádua. Os textos coletados para nossa análise foram escritos 
no primeiro semestre de 2015. Nosso objetivo é investigar quais são os principais 
"erros" lexicais e morfológicos de acordo com as considerações Fernández (1990). 
Os resultados mostram que é possível identificarmos algumas tendências nas 
realizações desses "erros" por meio das estratégias da Intercompreensão (IC) 
propostas por Escudé e Calvo del Olmo (2019). Para a sustentação teórica do trabalho 
foram convocados conceitos que norteiam os estudos de língua portuguesa (LP), 
com destaque especial para aqueles que colocam em foco o aprendizado de língua 
estrangeira (LE) e dividimos o estudo em duas partes: a primeira: essencialmente, 
analítica e quantitativa; enquanto a segunda se baseia nos dados para descrever 
e interpretar as tendências. No final, apresentamos considerações que poderão 
ajudar a destacar a importância dos "erros" no processo de ensino/aprendizagem.

Palavras-chave: Português Língua Estrangeira, Erros, Intercompreensão de Línguas 
Românicas.



ABSTRACT

This study analyzed the "errors" in texts written by italófonos students of 
Portuguese as a Foreign Language. This case study was carried out in a class of 
the Mediazione Linguistica e Culturale course of the University of Pádua. The texts 
collected for our analysis were written in the first half of 2015. Our goal is to investigate 
what are the main lexical and morphological "errors," according to Fernández’s (1990) 
considerations. The results show that it is possible to identify some trends in the 
realization of these "errors" through the Intercomprehension (IC) strategies proposed 
by Escudé and Calvo del Olmo (2019). For the theoretical support of the work, were 
summoned concepts that guide the Portuguese language, with particular emphasis 
on those who focus on foreign language learning (LE).Thus, the study was divided into 
two parts: the first one is,essentially, analytical and quantitative; while the second one 
is based on data to describe and interpret trends. In the end, we present considerations 
that may help to highlight the importance of "errors" in the teaching/learning process.

Keywords: Portuguese as a foreign language, Errors, Intercomprehension of romance 
languages



RIASSUNTO

Il presente contributo si propone di analizzare gli "errori" nella produzione scritta 
degli studenti italofoni impegnati nell'apprendimento del Portoghese come lingua 
straniera. È uno studio di caso, effettuato in una classe del corso di Laurea Triennale in 
Mediazione Linguistica e Culturale dell'Université degli Studi di Padova. I testi raccolti 
per la nostra analisi sono stati scritti nella prima meté del 2015. Il nostro scopo è quello 
di individuare gli "errori" lessicali e morfologici piú frequenti, secondo lo schema di 
Fernández (1990). I risultati dimostrano che è possibile individuare alcune tendenze 
nella realizzazione di questi "errori" attraverso le strategie di Intercomprensione 
(IC) proposte da Escudé e Calvo del Olmo (2019). Per la base teorica, sono stati 
chiamati in causa concetti che guidano gli studi di lingua portoghese, in particolare 
coloro che si concentrano sull'apprendimento delle lingue straniere. Abbiamo diviso 
lo studio in due parti: la prima, essenzialmente analitica e quantitativa; mentre la 
seconda interpretativa, basata sui dati per descrivere e analizzare le tendenze. Alla 
fine, presentiamo una serie di considerazioni che possono aiutare a sottolineare 
l'importanza degli errori nel processo di insegnamento /  apprendimento.

Parole-chiave: Portoghese come lingua straniera, Errori, Intercomprensione tra lingue 
romanze
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo faz um levantamento dos "erros" lexicais e morfológicos 

na produção escrita de alunos italófonos1 de Português Brasileiro (doravante PB) 

como língua estrangeira (doravante PLE) que cresce significativamente nos últimos 

anos, conforme veremos mais adiante, uma vez que o Brasil é um país atraente sob 

vários aspectos (culturais, econômicos, acadêmicos, etc.) Consequentemente, um 

número cada vez maior de estrangeiros vem se interessando pelo aprendizado da 

língua. Nesse contexto, diversas universidades italianas buscam constituir laços com 

universidades brasileiras, de tal forma que seus alunos possam, além de estudar a 

língua, fazer pesquisas nas suas respectivas áreas de interesse e se matricular nas 

instituições.

O tema desta dissertação foi objeto de inquietação a partir do trabalho 

realizado durante minha graduação de Letras - Português e Italiano, quando participei 

do Programa de Bolsa Permanência do MEC2 - PBP/MEC, sob orientação da Profa 

Dra Karine Marielly Rocha da Cunha. Naquela altura, desenvolvi uma pesquisa que, 

primeiramente, se voltou para os "erros" nas produções escritas de aprendizes de 

italiano do Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin-UFPR). Como resultado dessa 

fase encontrei "erros" morfossintáticos ligados especificamente à flexão nominal e 

verbal, uso dos artigos e das preposições. Desta forma, devido ao envolvimento com 

pesquisa sobre o "erro" e o interesse pela língua italiana, participei do Programa de 

Mobilidade Acadêmica da UFPR, no primeiro semestre de 2015, com um novo projeto 

à luz das reflexões de "erro", porém, com foco em estudantes italófonos de PLE.

Nesse contexto, submeti o mencionado projeto a três universidades: a 

Universidade de Bolonha, a Universidade de Siena e a Universidade de Pádua a qual 

concedeu o aceite. Deste modo, realizei monitoria estudantil na Universidade de 

Pádua (doravante, UNIPD) junto ao Curso de graduação em Mediazione Linguistica 

e Culturale na disciplina de Língua e traduzione portoghese e brasiliana 1 (L-LIN/21). 

Durante aquele período os alunos estudavam a obra intitulada "Praça da Canção" 

de Manuel Alegre, um livro marcado por grandes temáticas e simbologias. Como 

avaliação final da disciplina, cada estudante deveria escrever um documento 

discorrendo sobre o assunto que mais gostou, ou seja, produzir um texto de tipo

1 Termo usado para denominar a pessoa que fala italiano.
2 Programa de Bolsa Permanência, mais informações disponíveis em: <http://portal.mec.gov.br/ 
programa-bolsa-permanencia>. Acesso em: 20 de Janeiro de 2020.
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argumentativo em que apresentasse a sua opinião em relação a um determinado 

conteúdo da obra, através de uma cadeia de argumentos ligada e apoiada por 

dados, o que resultou no corpus desta pesquisa, como será abordado no capítulo 

de metodologia.

Diante desta experiência, identifiquei que havia um grande interesse destes 

alunos em PLE. Segundo Cecílio (2013), no território italiano, encontramos 25 

universidades que ofertam ensino de PLE nos cursos de graduação e nos chamados 

Centri Linguistici de ll’Ateneo (CLA), estes são centros de línguas que sustentam a 

difusão e a aprendizagem de idiomas. Isto é, um serviço das universidades italianas 

que têm como objetivo promover o conhecimento de línguas estrangeiras entre 

estudantes, docentes e técnicos administrativos. Ademais, o certificado do CLA 

é condição sine qua non para que os estudantes italianos possam participar de 

programas de mobilidade acadêmica, por exemplo, o ERASMUS para Portugal.

Por tudo isso, especificamente na região do Vêneto, no nordeste da Itália, 

destaca-se o trabalho realizado pela Universidade de Pádua (UNIPD), criada em 

1222, considerada uma das mais antigas, privilegiadas e proeminentes da Europa 

moderna. Segundo Rossetti (1983, p.157), a instituição nasceu quando um grande 

grupo de professores e alunos denominados sbolognati deixaram a Universidade de 

Bolonha, onde havia uma massiva pressão eclesiástica, em busca de mais liberdade 

acadêmica, ou seja, de uma instituição laica. Assim, as primeiras cátedras da UNIPD 

foram a de Teologia e a de Direito, o currículo expandiu-se gradativamente nos 

séculos vindouros, e no ano de 1933 apresentava outros cursos como: astronomia, 

dialética, filosofia, gramática, medicina e retórica. Ainda hoje, a luta pela liberdade 

de pensamento reflete-se no brasão da UNIPD: universa universis patavina libertas 

e também nos currículos dos cursos, sendo uma instituição multidisciplinar que 

visa dar uma formação profissional e cultural aos seus alunos. Nesta perspectiva, 

a UNIPD possui diversos acordos bilaterais que têm promovido não só a expansão 

da universidade como também o ensino do PLE. Essa ação vem consolidando a 

abertura das universidades brasileiras para uma maior inserção internacional e 

promovendo cooperação e intercâmbio acadêmico e científico. Um exemplo é a 

presente dissertação que surgiu a partir de um acordo bilateral existente entre a 

Universidade de Pádua e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Considerando o interesse de alunos italófonos que têm procurado o uso 

do PLE para o desenvolvimento dos seus estudos, nos parece imperativo que as 

especificidades desse público sejam consideradas na área de ensino de PLE.
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Por isso, na presente dissertação focamos na produção escrita dos alunos da 

UNIPD. Além disso, acreditamos que identificar e compreender quais são os "erros" de 

nível lexical e morfológico desse grupo de estudantes poderá fornecer subsídios para 

iniciarem a compreensão e a produção de escrita na língua alvo, e assim se tornem 

autores e capazes de perceber as diferentes formas de funcionamento da linguagem 

e avaliar de forma autônoma o jogo de proximidades e contrastes entre o PB e o 

italiano. Ademais, os resultados da análise podem servir de diagnóstico do ensino 

de produção escrita na área, visando facilitar o processo de ensino/aprendizagem/ 

aquisição de PLE por italófonos.

Para Ellis (1985) a aquisição de LE é o resultado de fatores inerentes ao aprendiz 

e ao contexto de aprendizagem e variam de aprendiz a aprendiz. Por isso, o presente 

estudo é viável, na medida que buscamos nos debruçar sobre alguns desses fatores, 

por exemplo: o fato de o italiano e o PB serem línguas que possuem a mesma origem 

histórica, o latim vulgar, e existir uma convivência secular entre elas. As duas surgiram 

como variedades locais dessa língua comum e mantiveram grande proximidade 

tanto nos aspectos formais quanto semânticos (Ilari, 2018). Segundo Brito (2010), o 

português compartilha com as outras línguas da família neolatina, oriundas, igual a ele, 

do latim, estruturas morfológicas (flexão do sintagma nominal em gênero e número, 

existência de artigos definidos e indefinidos, conjugações verbais que incorporam 

marcas de número, pessoa, tempo, aspecto e modo), sistema fonológico (formado 

por núcleos silábicos vocálicos que se distinguem pelo timbre e séries de consoantes 

oclusivas, fricativas, e africadas) uma ordem sintática baseada na colocação Sujeito 

Verbo Objeto (SVO), além de uma imensa quantidade de vocabulário. Estes fatores 

de convergência podem ser avaliados como um elemento favorecedor para que o 

aprendiz alcance uma competência funcional, aqui compreendida como o propósito 

comunicativo de um enunciado, que pode ou não condizer com seu conteúdo 

semântico, representando mais precisamente a força ilocucional do ato de fala que 

tal enunciado concretiza. Por outro lado, acreditamos que também geram nele uma 

dificuldade em conseguir distinguir se o uso que ele faz da língua está apropriado ou 

se o que ele está produzindo é uma mera transferência de sua LM (o que, em certos 

casos, até pode funcionar!).

Outro fator importante a se considerar dentro do processo de aprendizagem 

de LE é o "erro", conceito desenvolvido ao longo dos estudos sobre LE, conforme 

iremos discorrer na fundamentação teórica. Porém, podemos adiantar que este 

conceito evoluiu desde uma visão como elemento negativo até o oposto, ou seja, sua
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função como indicador do processo. Diante dessa preocupação, o "erro" aqui não será 

visto como negativo, mas como uma oportunidade de crescimento e aprimoramento 

linguístico a partir das experiências que os usuários vivenciam no idioma. Utilizaremos 

o termo "erro" entre aspas, pois se trata de uma problemática muitas vezes associada 

a uma noção folclórica de "erro" que está atrelada a tudo que não está de acordo com 

a régua da Gramática Tradicional (doravante GT) (Bagno, 2001, p. 25). Além disso, 

o que aqui denominamos de "erro" é a produção materializada na escrita do aluno 

italófono de PLE, e que é percebido enquanto tal por ser uma construção linguística 

não coincidente com algumas das construções reconhecidas como pertencentes à 

língua alvo ou mesmo aqueles elementos que não podem ser classificados "erros" 

nos moldes mais conhecidos, mas como elementos que se prestam a equívocos. 

Ademais, durante a pesquisa bibliográfica encontramos alguns trabalhos que tratam 

da temática e indicam "inadequação" na nomenclatura. O referido tratamento pode 

ser aplicado a somente alguns aspectos para o nosso estudo de "erro" na produção 

escrita, por isso não citaremos nesta dissertação.

Por fim, ao observamos os estudos que se referem ao PLE relacionados à 

produção escrita, constatamos trabalhos como o de Damazo (2012) que analisa a 

relação entre os comportamentos traduzidos pelas categorias modais e os níveis 

de proficiência escrita de examinandos do Celpe-Bras, por outro lado, Sales (2014) 

pesquisa o desenvolvimento das habilidades de produção escrita dos alunos, em 

Português, e o impacto da heterogeneidade linguístico-cultural da turma nesse ensino. 

Ademais, Fresqui (2015) descreve e analisa os "erros" no uso de unidades lexicais da 

classe dos nomes (substantivos e adjetivos) identificadas em produções escritas de 

paraguaios. Já com relação ao funcionamento enunciativo, Santos (2015) investiga 

a organização dos enunciados produzidos por alunos intercambistas dos cursos de 

PLE. Todavia, identificamos o quanto ainda são escassas as pesquisas de ensino e 

aprendizagem na área de PLE que visem investigar as origens e consequências dos 

"erros", principalmente lexicais e morfológicos, nas produções escritas de italófonos. 

Assim, o presente estudo serve como fonte de pesquisa e reflexão, contribuindo para 

o aperfeiçoamento dessa área de ensino ainda em expansão.

De acordo com os fatos apresentados, o principal objetivo desse estudo 

é investigar e identificar quais são os principais "erros" lexicais e morfológicos 

na produção escrita dos alunos italófonos de LP da Universidade de Pádua, pois 

encontrando as possíveis razões para a ocorrência, acreditamos que possam ser 

alinhavadas futuras atividades de correção e proficiência. Para facilitar a pesquisa,
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esse objetivo maior desdobra-se em três objetivos específicos, como I) examinar as 

produções escritas dos alunos para identificação dos "erros" lexicais e morfológicos, 

II) apresentar de forma descritiva os "erros" encontrados e finalmente, com base nos 

19 resultados da análise e na contribuição dos autores que têm se preocupado com 

a questão dos "erros" e de PLE, III) observar se existem tendências desses "erros" 

através de estratégias de intercompreensão de acordo com as considerações de 

Escudé e Calvo del Olmo (2019).

A presente dissertação está estruturada em 6 capítulos. O primeiro apresenta 

aspectos introdutórios sobre o trabalho, estabelecendo a justificativa, os objetivos e 

a organização. O segundo é composto por narrativas atadas às dinâmicas histórico- 

políticas, ou seja, uma extensa análise diacrônica sobre a variedade linguística 

românica que emergiu do latim falado no noroeste da Península Ibérica que se expandiu 

para o sul, preenchendo toda a faixa ocidental da Península, e depois, na esteira da 

expansão do colonialismo português, deixou as fronteiras europeias, instalando-se em 

vários continentes. No terceiro capítulo fazemos uma revisão bibliográfica referente 

aos conceitos de "erro", intercompreensão, produção e compreensão escrita em 

LE, ou seja, subsídios da linguística aplicada para o ensino de português brasileiro 

para italófonos. O quarto capítulo é dedicado à metodologia da pesquisa, explicita 

a natureza do estudo, o contexto em que foi realizado e os sujeitos participantes. 

Descrevemos ainda os instrumentos de pesquisa utilizados para a coleta de dados e 

finalmente os procedimentos de análises adotados para esse fim. No quinto capítulo 

está a análise e a discussão de dados, seguindo as tendências identificadas através 

da aplicação filtros de intercompreensão. Por fim, são tecidas as considerações 

finais acerca da pesquisa, bem como as limitações e encaminhamentos para futuras 

pesquisas voltadas para o ensino de PLE para ítalófonos. E na seção de apêndices, 

incluímos todas as produções escritas utilizados na análise de dados.
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PORTUGUÊS BRASILEIRO E O 

ITALIANO: HISTÓRIAS CRUZADAS DENTRO DO CONTINUUM  

ROMÂNICO

Atualmente o Brasil é o maior país de língua portuguesa do mundo, com 

uma população de aproximadamente 211 milhões de habitantes, segundo dados 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)3. Deste modo, o país ocupa 

a sexta posição na lista de países mais populosos conforme mostra o relatório 

Word Population Prospects4 publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas). 

Porém, é importante relembrar que o português não nasceu no Brasil, a colonização 

portuguesa o implantou no continente sul-americano a partir do que a historiografia 

eurocêntrica convencionou chamar de "descobrimento" da terra de Vera Cruz, em 

22 de abril de 1500, por Pedro Alvares Cabral. Dado isso, compreendemos que para 

falar sobre ensino e aprendizagem5 de PLE, é imprescindível citar a chegada de 

Cabral, e também, faz-se necessário voltar as origens da língua portuguesa. Desse 

modo, um dos fios condutores da nossa exposição é a ideia do continuum, que 

considera que as línguas quase nunca estão isoladas, pois compartilham sistemas 

mais ou menos próximos, com os quais tecem contatos recíprocos e relações de 

parentesco. Sendo assim, um dos objetivos deste primeiro capitulo é realizar uma 

análise diacrônica da LP e apresentar uma investigação bibliográfica que contemple 

questões relacionadas ao português dentro da família das línguas românicas e 

ao ensino e aprendizagem de PLE, proporcionando as principais visões desses

3 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/index.html>. Acesso em: 25 
de fev. 2020.
4 Disponível em: <https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf>. 
Acesso em: 25 de jun. 2019.
5 Krashen (1981) diferencia aquisição e aprendizagem. Por aquisição entende-se como um 
processo de absorção espontânea e natural através da compreensão e uso da língua de chegada. 
Deste modo, a língua é usada para comunicar e se perde a consciência das regras usadas para 
o discurso (a gramática é interna, a língua é usada mas não ‘gramaticalizada’). Por aprendizagem 
entende-se que é o estudo consciente da língua de chegada por meio das regras. O aluno 
conhece as regras, as usa de maneira consciente e é capaz de se comunicar. Para Krashen 
um processo de aquisição pode virar aprendizagem, mas o contrário não ocorre. Por isso, uma 
classe comunicativa deve privilegiar um processo de aquisição, recorrendo à aprendizagem em 
um segundo momento.
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conteúdos, para assim não reproduzirmos "o perigo de uma história única"6 tal como 

sugere a escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.

Nessa perspectiva, podemos recorrer também às considerações de Bakhtin 

(1981, p.270) que afirma que uma língua unitária não é algo dado, pelo contrário é 

sempre algo postulado ou proposto, e em cada passagem da vida ela se opõe às 

realidades da heteroglossia. Dado isto, e em conformidade com este autor estamos 

tomando a língua portuguesa não como um sistema de categorias gramaticais 

abstratas, pelo contrário, nesse estudo a língua é concebida como ideologicamente 

saturada, língua como visão de mundo, mesmo como uma ideia concreta, garantindo 

o máximo de compreensão mútua em todas as esferas da vida ideológica.

A reflexão sobre esta questão trouxe-nos a necessidade de revisitar 

diacronicamente relatos sobre a história das línguas do mundo, mais especificamente 

a trajetória da língua latina, da qual surgiram as línguas românicas e, entre elas, o 

português e o italiano.

2.1. O latim e a família das línguas românicas: origens e formação

Este subcapítulo tem por objetivo introduzir a história sociopolítica do latim e 

das línguas românicas. Procuraremos entender um pouco as origens e suas relações. 

Segundo Basso e Gonçalves (2014, p. 21) muitos estudiosos, principalmente os 

que participaram dos estudos linguísticos-comparativos dos séculos XIX e XX, 

identificaram características entre as diversas línguas da Europa, ou seja, especularam 

com frequência as relações entre essas línguas e assim foi possível organizá-las em 

ramos de árvores que formam famílias, aproximando-as e buscando reconstituir suas 

respectivas línguas ancestrais. Em virtude disso, afirma-se que o latim pertence à 

família das línguas indo-europeias, especificamente ao ramo itálico.

De acordo com Basso e Gonçalves (2014, p. 31), por volta do ano 2000 a.C. 

no espaço que hoje é a Itália, estabeleceu-se um grupo do povo indo-europeu e 

juntou-se com aqueles que ali habitavam, ocasionando o surgimento de duas ondas 

migratórias divididas em: os indo-europeus que ficaram no Lácio, por isso foram

6 Trata-se de um termo cunhado pela autora e usado no evento Tecnology, Enteretainment and Design 
(TED), posteriormente disponibilizado no site Youtube, em referência a construção do estereótipo de 
pessoas e/ou lugares, numa visão de construção cultural e distorção de identidades. Segundo Adichie, 
trata-se de uma única fonte de influência, de uma única forma de se contar histórias, de se considerar 
como verdadeira a primeira e única informação sobre algum aspecto. Disponível em: <https://www. 
youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ>. Acesso em: 25 julho 2019.
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denominados latinos, os oscos que ocuparam o território ao leste e ao sul do Lácio, e 

os umbros que estavam no nordeste de Lácio. Sobretudo, é importante destacarmos 

que, naquele mesmo período, a Península Itálica abrigava outros povos, como já 

mencionados, sabélicos, os volscos, os lígures, os paleovenetos, os gregos, os celtas 

e os etruscos, estes últimos exerceram grande influência sobre os romanos.

No séc. VIII a.C. é fundada Roma e a língua latina acompanha as três fases 

de governo romano: a da Monarquia que vai das suas origens a 509 a.C, a da 

República, que se inicia em 509 a.C até 27 a.C, e a do Império de 27 a. C a 476 d.C.

Neste último período de expansão imperial, Roma se transforma na maior 

cidade do espaço mediterrâneo, assumindo uma hegemonia tanto social quanto 

política. Segundo Basso e Gonçalves (2014, p. 31), naquela fase o latim estendeu- 

se por grande parte da Europa, pelo norte da África e por diversas regiões da Ásia. 

Vale a pena dizer, que para sustentar e expandir o Império Romano, tornou-se 

necessário manter exércitos. Para Ilari (1999, p. 41) um aspecto notável da história do 

Estado romano seria a democratização progressiva do poder junto das instituições 

políticas inspiradas nos patrícios, classes conservadoras que governaram a Urbe nos 

primeiros séculos, surgiram e ganharam espaço das classes adventícias ou plebéias. 

Ademais, o autor afirma que a essa forma de governo não representa um retorno à 

oligarquia, mas sim o resultado natural da anarquia militar e da demagogia política 

que caracterizaram o final do período republicano. Outro aspecto apresentado por 

Ilari foi a capacidade do Estado romano em absorver outros povos em decorrência 

da sua expansão territorial.

No que tange à submissão dos povos, os romanos impuseram o direito 

romano e exploravam economicamente os territórios ocupados, mas não realizam 

nenhuma imposição linguística de forma direta. Assim, o latim entrava em contato 

com línguas de diferentes famílias linguísticas, sendo o bilinguismo uma situação 

típica depois da conquista.

Com relação aos principais momentos dessa expansão romana, Ilari (1999, 

p. 42) cita quatro, sendo o primeiro a Conquista da Itália peninsular, após ter 

consolidado o seu poderio no Lácio por meio de lutas ou alianças que levaram 

a assimilação de vários povos, como os sabinos, volscos, etruscos etc. Roma

7 Podemos citar por exemplo a situação que havia na Sicília e em Nápoles onde já existiam colônias 
gregas desde o início do primeiro milênio a.C. ; diferente do centro da península, onde havia povos 
de origem linguística próxima como oscos, latinos e umbros, e no norte, os etruscos, sem contar os 
outros povos como os lígures, os réticos e os vênetos.
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completou a conquista da Itália peninsular, dominando as populações lideradas 

pelos samnitas, falantes de osco, (349-290 a.C.) e as populações gregas da Magna 

Grécia, associadas a liderança de Tarento e apoiadas militarmente por Pirro, rei do 

Epiro (282-272 a.C).

O segundo momento é a Conquista da Europa mediterrânea. Roma se 

projetou na política mediterrânea, ocasionando a sua rivalidade com Cartago, 

colônia fenícia que explorava o comércio marítimo. O conflito comercial no 

Mediterrâneo provocou três guerras sangrentas que duraram mais de um século e 

ficaram conhecidas como Guerras Púnicas, a Primeira ocorreu em 264 a. C. e foi até 

214, e as ilhas tomadas foram a da Sicília (241 a. C), da Sardenha e a da Córsega 

(238 a.C). Ainda sobre este fato, Olmo (2017, p.10) chama a nossa atenção para 

um antecedente "devemos mencionar a aliança entre patrícios e plebeus que havia 

permitido o fortalecimento da República romana e a conquista de toda a Península 

Itálica [...]". Segundo Olmo (2017, p.11), Roma ao conquistar as ilhas da Sicília, da 

Córsega e da Sardenha torna-se uma potência marítima e naval. Somando-se a isso, 

Ilari (1999, p. 42) afirma que Roma consegue se afastar por um tempo da ameaça 

cartaginesa e firma o seu poder na Itália do Norte, resultando aproximadamente até 

230 a dominação da Ligúria, da Ilíria (costas da atual Croácia) e da Gália Cisalpina, 

correspondente à bacia hidrográfica do Pó. Apesar disso, em 216, Cartago, que já 

havia se recomposto de algumas adversidades, parte para o revide sob o comando 

do general Aníbal. Assim, temos a Segunda Guerra Púnica (219-201) que resultou 

na vitória do general romano Públio Cornélio Cipião, na batalha de Zama. Pois bem, 

Roma estabelece suas primeiras colônias não italianas, ambas na Ibéria: a Bética 

(atual Andaluzia) e a Tarraconense (atuais territórios da Catalunha, Múrcia e Valência) 

(197-183). Sob o mesmo ponto de vista, Ilari (1999, p. 42) diz que em 190 a.C. é 

tomado dos sírios o território da Anatólia, local ao qual os romanos denominavam 

de "Asia"; entre 197 e 146 foram submetidas a Macedônia e a Grécia. Contudo, 

repare-se que ainda neste período, Roma inicia a Terceira Guerra Púnica, contra 

a sua rival Cartago, que foi arrasada mesmo com uma heróica resistência em 146 

a.C., de modo que a região da Tunísia se tornou província romana com o nome 

de África. Deste modo, Roma dominava toda a Europa mediterrânea, pequenos 

territórios da África do Norte e da Ásia Menor.

O terceiro momento, seria o que ele intitula de Gália e Europa Central, 

Ásia Menor e África, pois esses dois contornos marcaram ainda mais fortemente a 

expansão romana nos períodos seguintes, quando a cidade guerreou nessas três
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frentes principais, aproveitando-se das rivalidades entre os reinos da Ásia Menor, 

"Roma submeteu Chipre, Bitínia, a Galácia, a Capadócia e a Síria (incluindo a 

Palestina); praticamente contemporâneas são, na África, as conquistas Cirenaica 

e de Creta (74 a.C.) da Numídia (46 a.C.), da Mauritânia (42 a.C.) e do Egito (30 

a.C.)" (ILARI 1999, p.44). Por outro lado, na Europa continental, a conquista mais 

importante é a Gália, sujeitada por Júlio César entre 58 e 51 a.C.

Por fim, o quarto momento seria o das Conquistas Tardias do período imperial 

que foram a Britânia (atual Inglaterra), a Dácia, atual Romênia e a Arábia Pétrea.

Após essas conquistas militares, o Império Romano passou por alguns 

séculos de estabilidade, durante os quais o latim foi penetrado na grande parte 

dos territórios conquistados e entrou em contato com línguas de outras famílias 

linguísticas. Por exemplo, como vimos, há pouco, na Península Itálica ele encontrou 

o umbro e osco, línguas do ramo itálico do indo-europeu, ademais, teve contato com 

línguas dos ramos ilírico, grego e celta e também com línguas não indo-européias 

como o etrusco e o lígure. Nas ilhas italianas, Ilari (1999, p.48) afirma que o latim 

se encontrou com línguas de um substrato mediterrâneo, além do grego e fenício. 

Já na Ibéria as línguas faladas pelo povo eram o ibero, o euskera, e o celtibero na 

meseta central. Por outro lado, na Síria e no Egito falavam-se línguas semíticas e 

camiticas. Contudo, é importante destacarmos que o latim não suplantou as línguas 

em todo o império, "mas esteve sempre em situação de inferioridade na Grécia, na 

Anatólia e no Mediterrâneo oriental" (ILARI; 1999, p.48). Ademais o autor enfatiza:

De certo modo, a divisão política do Império Romano sob o imperador 
Constantino consagrou uma divisão que já estava completamente 
consolidada do ponto de vista cultural e linguístico, ao separar um 
Estado de fala e cultura latinas e um Estado de fala e cultura gregas. A 
tentativa realizada por esse mesmo imperador, de fazer o latim a língua da 
administração no império Romano do Oriente que poderia ter transformado 
Constantinopla num centro irradiador da Cultura latina, não teve êxito, 
apesar de ter sido deslocada para o oriente uma verdadeira multidão de 
funcionários públicos. (ILARI; 1999, p.48)

Levando em que foi observado, temos então que o latim foi sujeito à 

variação, por exemplo, nas regiões conquistadas ele conviveu por décadas e 

mesmo por séculos com as línguas locais. Além disso, é importante evidenciarmos 

que o latim implantado nessas regiões era uma variedade popular (o latim usado

pelo exército, pelos comerciantes e por veteranos assentados como colonos) e não
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uma variedade erudita (usada pelos magistrados, pela jurisdição e nas escolas). 

Temos assim uma variação na língua latina, onde encontramos o latim vulgar. 

Cabe destacarmos que a sua definição não é unívoca entre os pesquisadores, 

porém Vããnãnen (1968, p.18) nos apresenta algumas considerações importantes 

em relação à variante, ao dizer: "O termo latim vulgar, consagrado por um uso 

centenário para designar os diversos fenômenos latinos que não estão de acordo 

com as normas clássicas"8, sobretudo ainda nesta mesma obra Introducción allatín  

vulgar ele nos adverte que jamais se chegará a uma definição de latim vulgar de 

maneira lógica, incontestável e adequada. Contudo, entende-se que esse difere da 

variante literária e, mais tarde, eclesiástica.

Segundo Ilari e Basso (2006, p. 17) nesse período de conquistas romanas, 

acredita-se que o latim vulgar apresentou uma certa uniformidade numa grande 

parte da Europa Ocidental. Contudo, a sólida unidade política de Roma, sucedeu um 

período de fragmentação política provocado pelas chamadas ''invasões bárbaras" 

e a então uniformidade linguística seguiu um período de diversificação. Assim, o 

que havia sido um território com uma certa uniformidade linguística, transformou-se 

progressivamente num mosaico de falares locais. Os autores, por fim, afirmam que 

essa fragmentação do latim vulgar contrasta não só com a relativa uniformidade 

do próprio latim vulgar durante o império, mas ainda com a uniformidade do latim 

literário e eclesiástico.

Acima de tudo, a variação do latim literário aparece com uma certa 

estabilidade como língua escrita e como a língua falada em todas as situações 

formais, enquanto a variação do latim vulgar está num processo de inovação, pois foi 

derivando para variedades regionais, no fim do primeiro milênio, já prefiguravam as 

línguas românicas. A essas variedades citadas, costuma-se chamar de "romances", 

nome derivado da expressão latina romanice fabulare, ou seja, "falar à maneira dos 

românicos", em oposição a expressão latine loqui, "falar latim", que era a maneira 

como os romanos do período clássico se referiam a sua própria língua (BASSO; 

GONÇALVES, 2014, p. 12). O termo, de acordo com Bagno (2017, p. 314) se aplica 

às diversas variedades linguísticas derivadas do latim vulgar, que nasceram nos 

contextos europeus e que tinham feito parte do Império Romano, o vocábulo deriva 

do latim romanice. "[falar] à moda de Roma".

8 "El término latín vulgar, consagrado por un uso centenario para designar los diversos fenómenos 
latinos que no están de acuerdo con las normas clásicas (VÃÃNÃNEN, 1968, p. 31)."
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Outro aspecto significativo em relação à expansão do latim é o conceito de 

România. De acordo com Basso e Gonçalves (2014, p. 31) originalmente o termo 

utilizado era romanus como sinônimo de habitante da cidade de Roma, com o 

passar do tempo e com a expansão territorial romana, o termo foi estendido a 

todos os habitantes das províncias romanas. Porém, mais tarde passou a significar 

"aquele que não é bárbaro", ou seja, todos os não estrangeiros. Para Ilari (1999, 

p.51) o termo modernamente designa a área ocupada por línguas de origem latina.

Deste modo, temos no final do primeiro milênio uma România fragmentada 

numa quantidade de línguas de origem latina. Contudo, entende-se que as línguas 

românicas nascem quando substituem o latim como línguas de escrita, na redação 

de textos administrativos, literários ou de edificação religiosa. As línguas românicas 

mais conhecidas são: o catalão, o espanhol, o francês, o friulano, o galego, o 

italiano, o occitano, o português, o romanche, o romeno e o sardo.

Como dissemos, para compreender a história do português, necessitava- 

se entender o percurso que o latim trilhou até se diferenciar nas línguas românicas 

hodiernas. Apresentado isso, passemos então a olhar especificamente para o contexto 

da Península Ibérica e a sua formação linguística junto a fatos políticos, históricos e 

militares que determinaram a entrada dos romanos e a implantação da sua língua.

2.2. O português dentro da família das línguas românicas

Refletir sobre o português, envolve, como vimos, pensar sobre alguns pontos 

anteriores a sua formação, para assim, podermos considerar a LP dentro da família 

das línguas românicas. Na sequência, discorremos com mais profundidade sobre a 

formação histórico-linguística da Península Ibérica, desde a colonização romana até 

as consequências do movimento de Reconquista, e por fim, nos voltaremos para o 

português, do qual nos ocuparemos a partir deste subcapítulo até o final da dissertação.

Segundo Olmo (2017, p.10), a Península Ibérica recebeu o nome de Hispânia 

pelos dominadores romanos e foi um espaço de convivência das mais diferentes 

culturas autóctonas (celtas, íberos, celtíberos e bascos), como alóctones (gregos 

e fenícios). Além disso, o autor descreve que no ano de 218 a.C., os exércitos 

romanos chegaram à Península Ibérica, ao porto de Empório (atual Empúries), 

logo após um incidente diplomático que ocorreu em Sagunto, cidade ibera aliada 

de Roma. As legiões comandadas pelos generais Cneo e Públio Cornélio Cipião 

tinham a missão de cortar os subministros do general carta-ginês Aníbal, uma
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ameaça por usar elefantes como arma de guerra contra as tropas romanas. Deste 

modo, podemos afirmar que esse desembarque está inserido dentro do contexto 

das Guerras Púnicas, mencionado anteriormente.

No mapa abaixo podemos visualizar os povos que habitaram a Península 

Ibérica antes da colonização romana. Nessa perspectiva, percebe-se que a região 

norocidental era ocupada pelos povos lusitanos e galaicos que ali contribuíram com 

uma herança linguística, formando o substrato linguístico do galego-português.

FIGURA 1 - MAPA DOS POVOS PRÉ-ROMANOS

Ilustração adaptada com base na fonte: Areán-García (2009).

Olmo (2017, p .10) descreve que no ano de 197 a.C. a faixa litorânea da 

Península Ibérica foi divida em duas províncias: a Hispânia Citerior, ao norte, com 

Tarraco (atual Tarragona) como capital; e a Hispânia Ulterior ao sul, com a capital em 

Córdoba. E, será através do litoral, que os romanos penetraram em direção do interior 

peninsular ao longo daquele século. De tal modo, ocorre as seguintes conquistas:

28



No ano 135 a.C., o cônsul Décimo Júnio Bruto, o Galaico, em uma expedição 
militar, atravessa o rio Lethes (atual Lima) e entra no extremo noroeste, no 
território mais afastado. Por último, Júlio César completa a conquista com 
a vitória sobre as tribos cantábri-cas em 19 a.C. Cabe dizer que Roma 
adotou com os rivais derrotados e povos conquistados uma política cruel de 
extermínio e de duras condições para os sobreviventes, o que quase levou à 
extinção dessas culturas pré-romanas. Um bom exemplo disso é o cerco, a 
conquista e destruição, em 133 a.C., da cidade celtíbera de Numância (perto 
da atual Sória). Por outro lado, os historiadores também dão notícias de atos 
de resistência contra o invasor, sendo uma das figuras mais conhecidas 
o líder da tribo lusitana Viriato, que enfrentou os romanos até ser traído e 
assassinado em 139 a.C. (OLMO; 2017, p.10)

Nota-se no mapa 2 que durante o Império de Augusto houve movimentos 

em direção ao interior da Península. E, ainda nessa época, foram criadas subdivisões 

legais chamadas de iuridicus conventus, assembleias judiciais que contavam com a 

participação das elites romanas, iberas e celtas com o intuito de decidirem os assuntos 

do governo local. Tanto que chegaram a construir novas cidades como Emerita 

Augusta (atual Mérida), Legio VI Victrix (atual León) ou Bracara (atual Braga); enquanto 

outros núcleos eram transformados como Gades (atual Cádiz), onde se instalaram a 

colônia Julia Augusta Caditana e Cartago Nova (atual Cartagena, em Múrcia).

FIGURA 2 - MAPA DA EXPANSÃO ROMANA NA PENÍNSULA IBÉRICA

Ilustração adaptada com base na fonte: Areán-García (2009).
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O processo de romanização introduziu diversos elementos socioculturais, 

tais como: a língua latina, o direito romano, a organização civil, militar e política; que 

foram assimilados pelos povos autóctones da Península de acordo com a estratégia 

de colonização aplicada a cada região, visando à manutenção do Império.

Durante o império de Diocleciano houve diferentes graus de romanização das 

províncias. Olmo (2017, p.12) conta que o imperador decidiu reestruturar o imenso 

território administrado por Roma, com o intuito de coesão interna e reorganização 

das províncias. Deste modo, no terreno hispânico, foram separados os territórios 

da antiga Tarraconensis: a parte mais ocidental deu origem à província da Gallaecia 

(Galécia), e a parte meridional, à de Cartaginensis (Cartaginense). Portanto, a Hispânia 

fica distribuída em cinco províncias e a configuração linguística do seguinte modo:

Naquelas em os romanos chegaram primeiro, os dialetos românicos 
desenvolvidos foram mais conservadores. Também contribui para essa 
diferenciação a distância com relação a Roma e a dificuldade de acesso a 
algumas regiões. O tipo de romanização que se deu nas províncias também 
foi diferente. Na Baetica, por exemplo, pelo isolamento, falava-se um latim 
mais conservador e purista, em oposição ao falado no nordeste, na província 
Tarraconensis, que era rota de legionários, o que gerou mais instabilidade 
na língua falada na região, como consequências do dinamismo da 
variedade mais popular de latim falada pelos legionários. Assim, os centros 
mais urbanizados da península acabaram por se influenciar pelo latim 
culto da Baetica, e a Terraconensis acabou por desenvolver nas línguas 
desenvolvidas ali posteriormente, como o catalão. (BASSO; GONÇALVES, 
2014, p.105)
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Diante disto, temos a seguinte configuração das províncias:

FIGURA 3 - MAPA DA DIVISÃO PROVINCIAL DE DIOCLECIANO (244-311 D.C.)

G allaecia

Terraconensis

Lusitanía
C a rta g in e n s is

Baetica

Ilustração adaptada com base na fonte: Areán-García (2009).

Para Monteagudo (1999, p.56) os principais fatores que ajudaram na 

latinização da região noroeste da Península foram: a reorganização política 

administrativa com a demarcação do território, que impactou as elites locais; o 

exército romano, que afetou diretamente os falares das classes mais baixas; a 

política de concessão de direitos e de cidadania romana; a criação e o crescimento 

das cidades; a escola de Braga; a rede viária que possibilitou a mobilidade territorial 

e a integração da Gallaecia ao restante da prefeitura de Hispania, ocasionado a 

intensificação das atividades comerciais e a imigração de falantes latinos na região. 

Em termos linguísticos, Monteagudo (1999, p.56) afirma que a diglossia oriunda 

da latinização desencadeou um processo massivo de assimilação linguística, que 

culminou com a extinção das línguas autóctones na parte ocidental do Império. 

Além disso, convém destacar que provavelmente o contato entre essas línguas 

não ocorreu de forma estanque e organizada, uma vez que elas são um fenômeno 

social, assim, acreditamos que os distintos povos conquistados ao adotar o latim, 

certamente, contribuíram em aspectos linguísticos como pronúncias a partir dos
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seus hábitos articulatórios e incorporaram parte do seu léxico autóctone, formando 

assim variadas interferências linguísticas, conforme aponta Bassetto (2001, p.110):

A norma vulgar foi preponderante no processo de difusão e fixação do 
latim nas províncias, uma vez que era falada pelo exército, pelos colonos 
civis e militares e pelos comerciantes - que mantinham contato direto e 
permanente com as populações autóctones.

Nesse sentido, a Galleacia foi a última província a ser romanizada. 

FIGURA 4 - PRINCIPAIS REGIÕES DE IMIGRAÇÃO NA PENÍNSULA IBÉRICA

Ilustração adaptada e traduzida com base na fonte: Areán-García (2009).

Durante os séculos V, VI e VII da Era Comum tem-se o enfraquecimento do 

Império Romano com o início dos movimentos das "invasões bárbaras", quando os 

visigodos ultrapassaram outros reinos germânicos e buscaram unificar a Península 

Ibérica. Apesar deste período de instabilidade política as variedades de latim 

continuaram crescendo.
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Conforme o mapa 5, uma das regiões sob o reinado dos povos germânicos 

conquistadores foi o reino dos suevos, que formaram um domínio onde as fronteiras 

eram parecidas com as da anterior província da Gallaecia. Segundo Basso e 

Gonçalves (2014, p. 106) a permanência dos suevos permitiu um relativo isolamento 

linguístico que contribuiu para o desenvolvimento do latim vulgar na região, que 

depois viria a diferenciar o romance falado ali e que chamamos galego-português.

FIGURA 5 - REINOS NA PENÍNSULA IBÉRICA

Ilustração adaptada com base na fonte: Areán-García (2009).

A dominação visigoda de acordo com as considerações dos autores Basso 

e Gonçalves dura até o século VII, devidos ao seguinte fato:

Esses árabes muçulmanos, comandados pelo governador da província 
da África, Tarik Ibn-Ziad, associam-se ao visigodo Ágila II, a pedido deste, 
contra seu oponente Rodrigo, último rei visigodo de Toledo, na disputa pelo 
trono do reino. Com a vitória de Ágila, este recebe o trono, mas os árabes 
conquistam outros territórios, e acabam por dominar grande parte da
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península, com exceção de uma parte das Astúrias, ao norte, que resistiu 
sob o comando visigodo Pelágio. Por sua vez, Pelágio iniciou, a partir de 
722, o longo movimento denominado de Reconquista, que foi a lenta e 
gradual retomada dos territórios da Península Ibérica pelos cristãos. A 
Reconquista só viria a se consolidar em 1492, com a tomada de Granada, 
último reduto mouro na Península Ibérica. (BASSO; GONÇALVES, 2014, 
p.107, grifo nosso)

Primeiramente, nota-se que os autores não distinguem os termos árabe, 

muçulmano e cristão9, acreditamos que o referido tratamento é questionável, pois não 

são sinônimos e a utilização de forma genérica pode estar carregada ideologicamente 

de conteúdos depreciativos. Dado isso, ao considerarmos a linguagem como 

produto socialmente produzido, sugerimos a revisão destes termos, para melhor 

compreensão e aproximação dos fatos históricos com o real. Vale lembrar ainda 

que questões dessa natureza não são o foco desta dissertação, mas, conforme 

mencionamos no início deste capítulo, não queremos reproduzir "o perigo de uma 

história única" e tampouco gerar discriminações. Ao nosso ver, esta sugestão é 

uma tentativa de desvelamento das contradições sociais, camufladas nos termos 

empregados a serviço dos períodos históricos que os criaram.

Por outro lado, ao observarmos a citação, compreendemos que os "árabes" 

denominados pelos autores, representam um papel crucial na história das línguas 

ibero-românicas, pois, devido à resistência dos reinos ao norte, o movimento de 

Reconquista foi retomando o centro e o sul da Península.

No início do século VIII, tem-se o delineamento de três das línguas românicas 

principais: na região noroeste, o galego-português, na parte central, em contato 

com o substrato do basco/euskera, o castelhano, e, no lado leste, o aragonês e o 

catalão. Enquanto no centro e no sul, com a permanência dos reinos muçulmanos, a 

população, formada por judeus, hispano-godo-romanos e muçulmanos, falava árabe 

e moçárabe, língua românica continuadora do latim da Baetica. Neste contexto, 

constata-se o dialeto ladino, língua hispânica oral e escrita dos judeus de origem

9 Existe um equívoco recorrente em considerar árabes e muçulmanos como sinônimos, árabe (deserto) 
é a designação genérica de um grupo de populações berberes, sírias, egípcias e outras que substituíram 
os antigos senhores visigodos. Apresentaram-se, em geral, tolerantes com os usos e costumes locais, 
permitindo as práticas religiosas das populações submetidas e criando condições para os frutíferos 
contatos econômico e cultural que se estabeleceram entre cristãos e muçulmanos. Ou seja, o termo 
"árabe" não tem caráter religioso, mas sim cultural. Por outro lado, muçulmano significa ter fé no 
islamismo. Assim, entende-se que há árabes cristãos, árabe muçulmano, árabes sulfistas ...
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espanhola, tornou-se uma língua especialmente judaica após a expulsão dos judeus 

da Espanha em 1942. Ao serem expulsos, perderam o contato com a língua, mas 

continuaram a usá-la nas comunidades e países para quais emigraram. Portanto, o 

ladinho, representa a gramática e o vocabulário do espanhol dos séculos XIV e XV. 

Assim, quanto mais distante da Espanha os judeus se instalavam, mais afastados 

as mudanças da língua eles ficavam, e mais diferentes do espanhol. Segundo Basso 

e Gonçalves (2014, p. 108), pouco desses dialetos chamados moçárabes restou, 

existem alguns testemunhos poéticos escritos tardiamente, denominados de hardjas 

e jarchas. Há restos na toponímia e em palavras que passaram as línguas românicas 

do norte como capacho, gazpacho ou guisante.

Muitas das características desses dialetos serviram de substrato posterior 

para os dos reinos católicos após a Reconquista. Em síntese, subentendemos 

que o movimento de Reconquista teve um impacto marcante na formação das 

línguas atuais da Península Ibérica, ou seja, é nesse período em que se constrói 

o mapa geopolítico e linguístico da região, uma vez que os reinos cristãos de 

Portugal, a oeste, Leão e Castela, no centro, e Aragão, a leste, cada um com a 

sua particularidade, ao conquistarem os territórios árabes, repovoaram os locais e 

aumentavam seus reinos, promovendo profundas mudanças populacionais. Sendo 

assim, Basso e Gonçalves (2014, p. 111) concluem que o processo de Reconquista 

levou os dialetos românicos oriundos do norte para sul, definindo as fronteiras finais 

das línguas, portuguesa (e galega), espanhola e catalã.
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FIGURA 6 - DISPOSIÇÃO DO GALEGO-PORTUGUÊS

Ilustração adaptada com base na fonte: Areán-García (2009).

De acordo com o mapa acima, o galego-português ocupa uma área bastante 

avantajada com relação às demais línguas. Porém, os movimentos políticos vão 

determinar outra configuração, pois, agora o reino de Leão e Castela inicia um 

movimento em que se conquista parte das faixas verticais que deveriam ser 

dominadas pelos outros reinos, ocasionando uma divisão que diminui o território 

aragonês. Por fim, no ano 1300, o desenho político da Península já aponta para o 

estado atual da distribuição das línguas românicas, como podemos ver a seguir:
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FIGURA 7 - PENÍNSULA IBÉRICA NOS DIAS DE HOJE
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Ilustração adaptada com base na fonte: Brasil Acadêmico (2013)10

É importante destacar que o movimento de Reconquista foi bastante 

significativo na história de Portugal, em virtude das alianças políticas. Conforme, 

afirmam: Basso e Gonçalves (2014, p.111).

Assim, em virtude de seu sucesso na luta contra os árabes, Dom Raimundo e 
seu primo Dom Henrique receberam, respectivamente, de Dom Afonso VI, rei 
de Leão e Castela, sua filha Urraca e a região da Galiza, e sua filha bastarda 
Tareja e a região desmembrada da Galiza, chamada Condado Portucalense. 
Dom Henrique administra o condado sob a tutela de Dom Raimundo, de 
modo que o condado ainda continue submisso a Galiza. No entanto, Dom 
Henrique, ao morrer, deixa o comando do condado a sua mulher, Tareja. Seu 
filho, Dom Afonso Henrique, descontente com a nova vida amorosa da mãe, 
vence, em 1128, a Batalha de São Mamede e se proclama rei. Em 1143, 
Afonso VII, rei de Leão, reconhece sua realeza, que foi ratificada pelo Papa 
Alexandre III em 1173. Portugal passa a ser, então, independente da Galiza, 
e Dom Afonso Henrique continua a expansão em direção ao sul, que, em 
1250, Dom Afonso III completa, com a conquista do Algarve, de modo a 
fixar as fronteiras atuais de Portugal, diferenciando a língua de Portugal 
do galego-português e progressivamente chegando ao português 
propriamente dito." (BASSO; GONÇALVES, 2014,p.111. grifo nosso)

10 Disponível em: <http://blog.brasilacademico.com/2013/03/a-evolucao-das-linguas-na-peninsula. 
html>. Acesso: 15 ago 2019.
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Após esta contextualização, nota-se que os autores não chegam a comentar 

que o português vem do latim, sobretudo, é importante retomarmos as primeiras 

páginas do livro História concisa da língua portuguesa onde eles afirmam a relação 

estrita entre as duas línguas:

Para entender a história do português, será necessário compreender o 
percurso que o latim trilhou até se diferenciar em línguas românicas,
especialmente porque a língua que resultou nas línguas românicas 
modernas não foi o que chamamos de latim clássico, mas, antes, o latim 
falado pelas pessoas comuns, no dia a dia, nas mais diversas interações, o 
chamado latim vulgar. (BASSO; GONÇALVES, 2014, p.35. grifo nosso)

De acordo com Bagno (2011, p. 224), existe uma marca do político sobre 

a língua nos estudos e pesquisas da história do português. Ou seja, um processo 

ideológico que busca conectar o português diretamente ao latim, realizando 

uma genealogia de mão única, onde a mãe é a língua latina e filha direta a LP. 

Considerando isso, elencamos alguns destes estudos:

Não há desdouro no transmutar perene, embora lento, de uma língua. É 
um fenômeno de vitalidade. Pelas mesmas vicissitudes por que passou 
a lusitana, passaram também as suas irmãs, as línguas românicas, como 
todas as outras. O próprio latim, muito antes de se esgalhar em reto- 
romano, rumeno, italiano, provençal, francês, espanhol e português já 
não corria entre o povo com a pureza primitiva (SAID ALI, 2008, p. 207. 
grifo nosso).

No trecho acima, Said Ali (1908/2008) em Dificuldades da Língua Portuguesa 

apresenta a questão da mudança linguística e faz uma analogia com a ideia de 

família linguística. Ilari e Basso (2006, p.15) por sua vez, no livro O Português da 

Gente a língua que estudamos e a língua que falamos generalizam e afirmam que o 

português vem do latim.

Todos sabem que o português deriva do latim, a língua da civilização que 
teve como entro Roma antiga, e floresceu, para usar as datas tradicionais, 
entre a fundação da própria cidade de Rômulo (753 a. C) e a deposição 
do último imperador, Rômulo Augústulo (476 d.C.). A origem latina do 
português já foi cantada em versos por grandes poetas, como Camões e 
Olavo Bilac. (ILARI; BASSO, 2006, p.15. grifo nosso)
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Nessa mesma perspectiva, Mattos e Silva (2006. p,97) legitimam o origem latina 

da língua portuguesa, no livro O português arcaico: fonologia, morfologia, e sintaxe.

Assim, uma primeira delimitação desta parte do presente livro se define como 
uma pequena gramática, até certo ponto contrastiva, do português arcaico 
em relação ao português atual. Além disso, sempre que julgamos essencial, 
olhamos para o latim, língua que o português, como as demais línguas 
românicas, continua. (MATTOS; SILVA, 2006. p.97. grifo nosso)

Segundo Bagno (2011, p. 224), a situação marginalizada do galego contribuiu 

com o fato dos filólogos portugueses do século XIX não reconhecerem que o português 

era e é uma continuação histórica da língua galega, levada cada vez mais para sul,

de modo que os reis portugueses expandiram o seu território na luta contra às

populações árabes. Em outras palavras, existe ali um processo de expansão territorial 

política em que a língua românica falada na antiga Gallaecia é levada para o sul com 

os colonizadores que começam a ocupar as novas terras. Assim, a língua que veio 

do extremo norte se expande até o sul da Península Ibérica, até Algarve. Por isso, a 

afirmação de que o português vem do galego, este sim, que representa uma variedade 

de latim vulgar que se constituiu na Gallaecia romana, no reino suevo e na Galiza 

medieval. Deste modo, cabe destacar:

O português brasileiro pertence a um grupo de línguas que vamos chamar 
aqui de portugalego, um nome formado da junção de português e galego as 
duas línguas mais antigas do grupo, embora a ordem cronológica seja inversa 
à da formação do nome: primeiro nasceu o galego e do galego nasceu o
português. Assim, todas as línguas do grupo são continuações históricas do 
galego falado no noroeste da Península Ibérica, que por sua vez é resultante
do contato linguístico do latim vulgar com a(s) língua(s) céltica(s) que eram
faladas ali antes da chegada dos romanos e, eventualmente, com outras 
línguas das quais não nos sobrou nenhuma notícia" (BAGNO, 2011, p. 202, 
grifo do autor).

Além dos movimentos linguísticos apresentados, acreditamos que para 

finalizarmos essa seção é imprescindível uma periodização para nos localizarmos 

cronologicamente. Porém, é importante destacarmos que, mesmo fornecendo uma, 

isso não quer dizer que os fenômenos relevantes estão de acordo, pois compreendemos 

que as línguas são dinâmicas, assim como os seus falantes e suas histórias. Por 

isso, não há um ponto ou momento preciso no tempo que possa ser considerado

como um marco para uma mudança linguística específica, pois a mudança é uma
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característica inerente da língua. Sendo assim, é necessário identificarmos pontos 

que delimitam um dado período da LP, usamos nessa dissertação uma periodização 

que divide o português em "galego-português", "português clássico" e "português 

contemporâneo", as informações dadas por esses rótulos são úteis, mas é importante 

não esperar deles nenhum tipo de precisão.

Ao longo dessa dissertação, consideramos o termo galego-português de 

acordo com as ressalvas de Cano (2007) citado por Olmo e Cunha (2017, p.566), 

trata-se do romance continuador do latim vulgar utilizado no noroeste da Península 

Ibérica e diferenciado das línguas vizinhas (asturo-leonês, castelhano e moçárabe) 

que em virtude dos processos de expansão (Reconquista, colonialismo, navegações 

e escravatura) foi levado a vastas regiões da América, África e Ásia e entrou em

contato com outras línguas. Por tudo isso, empregamos o termo galego-português

que abrange o período que vai do nascimento da LP, ou seja, final do século XII e início 

do século XIV, fase marcada pelas grandes navegações portuguesas, conforme nos 

relata Olmo e Cunha (2017, p.575) esta fase:

Compreende a consolidação política do Reino de Galiza e do Reino de 
Portugal e coincide com a passagem do vernáculo à escrita e a aparição dos 
primeiros documentos notariais; a formação de uma literatura em galego- 
português vinculada à lírica trovadoresca; e, por fim, o devir do Reino da 
Galiza até as Guerras Irmandinhas e expansão militar do Reino de Portugal 
para o sul. (OLMO; CUNHA. 2017, p.575)

Por sua vez, o período que consideramos como português clássico tem início 

no séc. XV e vai até o séc. XVII. De acordo com Basso e Gonçalves (2014. p,115), nessa 

fase ocorrem várias inovações e consolidações importantes na LP. Nessa perspectiva, 

Olmo e Cunha (2017) complementam e destacam:

O português, língua franca de um império mercantilista (1415-1580). 
Como em outras periodizações, a tomada militar da cidade magrebina de 
Ceuta em 1415, serve de marco para o início da expansão do Reino de 
Portugal além das suas fronteiras peninsulares. Nesse período, constata- 
se o deslocamento do centro político e cultural para o Sul; contrapondo a 
pujança do eixo Coimbra - Lisboa e o declive da Galiza; a criação de uma 
rede de enclaves mercantilistas portugueses na África e na Ásia que fez do 
português uma língua franca comercial; a gênese das chamadas de línguas 
crioulas de base lexical portuguesa; a chegada de Cabral ao Brasil em 1500; 
e, por último, a defesa e ilustração da língua portuguesa, mediante a criação 
de uma literatura nacional. (OLMO; CUNHA, 2017, p.575)
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E, finalmente, conforme a nossa periodização, o português contemporâneo 

inicia-se no século XVIII e vem até os dias de hoje, mas de modo diferente no 

Brasil, em Portugal, na África e na Ásia. Como pode se perceber, o português 

contemporâneo abrange um período cronológico bastante extenso. Contudo, mais 

adiante, ao apresentarmos a formação histórica do PB e o perfil geopolítico da LP 

no séc. XXI, esse longo período será apresentado em fases menores para uma 

melhor compreensão.

2.3. Formação histórica do português brasileiro

Vimos até aqui, que a língua portuguesa (LP) formou-se na Europa como 

língua específica, devido à diferenciação que o latim sofreu na Península Ibérica 

no decorrer do processo de contatos entre línguas e povos que se deram com a 

chegada dos romanos no século II a.C, momento em que acontecia a Segunda 

Guerra Púnica. Desta maneira, o latim teve contato com outras línguas. No 

processo de reconquista da Península Ibérica, os romances tomaram uma feição 

específica no oeste da região, formando o galego-português e depois o português. 

Essa língua, após muitas mudanças é transportada para o Brasil e para outros 

continentes. Sendo assim, a presente seção descreve a origem do PB em relação 

à norma portuguesa e apresenta a formação histórica da variedade brasileira.

A exposição empreendida, neste texto, está em consonância com os 

pressupostos da Universidade de Pádua - nosso contexto de pesquisa - na medida 

em que a instituição busca através das suas ofertas formativas apresentar a diferença 

existente entre o sistema linguístico lusitano e o português falado hoje no Brasil. 

Com isso, procuramos dar voz a língua falada e contribuir para a fundamentação 

de pesquisas sobre o PB.

A língua portuguesa foi trazida ao Brasil pelos portugueses há mais de 

quinhentos anos, durante os séculos XVI e XVII. Subentende-se que tudo começou 

quando Pedro Álvares Cabral estava a caminho das Índias e "descobriu" o Brasil 

em 22 de abril de 1500, após ter deslocado a sua frota da Costa da África Ocidental 

para oeste, com o intuito de circundar as calmarias da zona tropical. Todavia, é 

importante destacarmos que a expressão "descobrimento do Brasil" é de acordo 

com Faraco (2019, p .126) fruto de "esquecimentos" de aspectos que podem 

prejudicar o imaginário da identidade nacional.
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No ano de 1530 Portugal decidiu colonizar o Brasil, pois havia interesse 

de outros países europeus no comércio de especiaria com o Oriente. De acordo 

com Basso e Gonçalves (2014, p.202) a primeira tentativa de povoamento ocorre 

em 1532 com a expedição de Martim Afonso de Sousa. A esse panorama, outros 

autores ainda acrescentam que a presença dos portugueses, era guiada por razões 

comerciais, ou seja, metais preciosos e melhores rotas comerciais. Em virtude desse 

processo, a LP passa a ser transportada para o Brasil, é interessante perceber 

que ela entra num novo espaço-tempo, com povos que falavam outras línguas, 

as línguas indígenas e das populações africanas transportadas forçosamente pelo 

colonizador. Em outras palavras, nota-se que a LP naquele contexto era o que hoje 

denominamos como LE.

Vale lembrar a distinção entre LM e LE, para Almeida Filho (2005) a LM é uma 

língua que se presta à comunicação ampla desde a casa, passando pela rua até a escola 

e os meios culturais. É a língua que se constitui a identidade pessoal, regional, étnica 

e cultural da pessoa. Além disso, Coracini (2007, p.149) constata que a LM não deve 

ser compreendida somente como a língua em que a criança é alfabetizada ou como 

registro oficial do país em questão, mas também, como língua do saber "do desejo 

do conforto e do bem-estar". Assim, essa língua adquirida de modo espontâneo, está 

sempre em constantes transformações, envolvendo muitos aspectos linguísticos e 

não-linguísticos. Por outro lado, a LE segundo Almeida Filho (2005, p.11) "é uma 

outra língua em outra cultura de um outro país pela qual se desenvolve um interesse 

autônomo (particular) ou institucionalizado (escolar) em conhecê-la ou em aprender a 

usá-la", ou seja, o termo LE serve para classificar a aprendizagem e o uso em locais 

onde essa língua não possui estatuto sociopolítico. Coracini (2003, p.149), por sua 

vez, ressalta que "a língua estrangeira é a língua ‘estranha’, a língua do estranho, do 

outro. Esse estranhamento tanto pode provocar medo como uma forte atração". Fica, 

assim, evidente a diferença entre os dois termos.

De volta á formação histórica do português brasileiro, Faraco (2019, 

p.123) afirma que naquela época em que o português chegou em solo americano, 

ele era minoritário, pois desembarcou num contexto densamente multilingue e 

progressivamente tornou-se majoritário e hegemônico.

Como vimos, neste primeiro momento a língua portuguesa confrontava- 

se com várias línguas, segundo Rodrigues (1993, p.25) trata-se de um número de 

aproximadamente 1.175 línguas indígenas, pertencentes às famílias linguísticas do 

Tupi-Guarani, Aruák e Karíb.
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Segundo Faraco (2019, p.130), Portugal passou a ver a nova terra achada 

a oeste como um local a ser conquistado e integrado ao seu plano mercantil. 

Ligado a isso, estava o projeto ideológico de conversão dos povos autóctones ao 

cristianismo católico romano.

Essas mudanças nas estruturas da sociedade originária e o assentamento 

das bases de uma nova formação socioeconômica, ocasionaram de acordo com 

Faraco (2019, p.131) um novo quadro de relações sociointeracionais que afetou 

profundamente as línguas nelas envolvidas, desde o seu desaparecimento (com o 

extermínio de falantes) até direções evolutivas acionadas pelos contatos e também 

pelo bilinguismo. Podemos pensar então que naquele contexto, a LP deixa de 

ser LE e passa a ser segunda língua (L2)11. Porém, é importante destacarmos que 

existe uma diferenciação entre os termos. Segundo Littlewood (1984, p.2) LE é 

usado por alguns pesquisadores para a aprendizagem de outra língua, ou seja, 

conforme mencionamos anteriormente é uma outra língua em outra cultura, é 

aprendida basicamente para se comunicar com membros de outra comunidade. 

Já a L2 para Littlewood (ibidem, p.2), pode se referir a uma segunda ou terceira 

língua que coexiste com outra língua também nativa do mesmo país. Em outras 

palavras, é a não-primeira-língua de uma pessoa, adquirida com a necessidade 

de comunicação e dentro de um processo de socialização. Por tudo isso, cabe 

observar que falantes de LP passaram a falar uma língua indígena e falantes de 

língua indígena incorporaram a LP ou outra língua indígena. Para Faraco (2019, 

p.131), essas direções evolutivas oriundas dos contatos linguísticos tiveram dois 

grandes efeitos, o primeiro seria as línguas gerais (paulista e amazônica), e o 

segundo traçou os movimentos que resultaram no modo polarizado em que se deu 

a disseminação da língua portuguesa no Brasil.

Acima de tudo, é importante salientarmos que as línguas indígenas 

exerceram uma grande influência no que veio a se tornar o PB, principalmente, 

no léxico. Nesse sentido, uma das línguas que mais empréstimos deixaram foi o 

tupi, com termos como: caju, mandioca, jacaré, tatu, maracujá, curupira, pitanga, 

araponga, jacarandá, jararaca, mingau, capim, cipó, jurubeba, cutia. (HAUY; 2008, 

p. 296)

11 É importante destacarmos que naquela época não existia a noção de LM, LE e L2, a citação desses 
termos são um recurso didático e exploratório para melhor compreensão do contexto.
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Neste período de "descoberta" a língua brasílica, ou seja, o tupi formava 

juntamente com o guarani um grupo de línguas aparentadas que se reúnem 

formando o tronco linguístico Tupi. A disposição destas línguas é mencionada em 

1503 no ato notarial de Valentin Fernandes e a extensão meridional é citada por 

Magalhães Gândavo, no ano de 1576:

"A lingoa de que usam, toda pela costa, he uma: ainda que em certos 
vocábulos difere n’algumas partes; mas nam de maneira que se deixam huns 
aos outros de entender: isto até altura de vinte e sete grãos, [...] (G NDAVO; 
1980, p.123-24)

Em virtude disto, compreende-se que havia várias línguas ao redor da costa 

litoral brasileira. Sendo elas usadas como base para a formação da língua geral, 

que era segundo Noll (2009, p.134-135) a denominação utilizada no século XVIII 

que se refere em primeiro lugar a ampla difusão, já não devia designar, com o

tempo, o tupi genuíno, mas uma forma modificada dessa língua, em oposição às

lenguas generales da zona hispânica da América.

De acordo com Ilari e Basso (2011, p.62) denominavam-se línguas gerais no 

contexto da colonização, sempre que os conquistadores, ao encontrarem nas terras 

conquistadas várias línguas diferentes entre si, forçaram as populações submetidas 

a adotar, no contato com colonizadores, uma língua única entre as efetivamente 

faladas, ou uma língua artificial, que é uma mistura dessas línguas. Sobre este fato, 

Faraco (2019, p. 133) afirma:

O fenômeno linguístico que recebeu, no Brasil, a denominação colonial 
de língua geral não era mais, portanto, a língua indígena original, mas seu 
desdobramento evolutivo na boca de aloglotas bilíngues (ou seja, de falantes 
de português que também falavam língua indígena do tronco tupi).

No Brasil, o surgimento das línguas gerais foi facilitada pelo fato de que 

a maioria das línguas da costa apresentavam uma certa uniformidade. As mais 

conhecidas são: a língua geral paulista e o nheengatu, que era chamada de língua 

geral da amazônica e continua sendo falada na atualidade.

A base da língua geral paulista foi a língua dos índios tupinambás que 

foi usada pelos bandeirantes a partir do XVII. Segundo Faraco (2019, p.136), ela 

foi levada para uma extensa área geográfica a sul e a oeste de São Paulo pelas 

expedições paulistas na conquista do interior e ampliaram as fronteiras coloniais
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até meados do século XVIII. O autor ainda afirma que ela deixou de ser usada 

devido às mudanças sociais e econômicas, oriundas da descoberta do ouro em 

Minas Gerais e a proibição do Marquês de Pombal.

Já o nheengatu era a língua usada pelos jesuítas para catequizar e também 

pelos portugueses nas relações com os habitantes do Norte nas conquistas. Hoje, 

ela é uma das línguas oficiais do município de São Gabriel da Cachoeira, no estado 

do Amazonas. Faraco (2019, p.136) ainda destaca que ela esteve no centro dos 

conflitos políticos ocorridos no século XVIII, entre as autoridades portuguesas e os 

missionários jesuítas, embates que resultaram na expulsão dos jesuítas de Portugal 

e de todos os seus domínios.

A esse panorama linguístico, convém adicionarmos a extensa presença dos 

povos africanos, transplantados na condição de escravizados. Acredita-se que a 

partir do século XVI inicia-se oficialmente o tráfico negreiro para o Brasil, mas não 

se sabe ao certo quando os primeiros escravos africanos foram introduzidos na até 

então colônia. Nesse sentido, Lucchesi aponta:

Na ausência de informações precisas, Prado Jr. (1974, p.37) alude referências 
de sua vinda já na primeira expedição oficial de povoadores, em 1532. 
Oficialmente, o tráfico negreiro para o Brasil é autorizado por um alvará 
de D. João III, datado de 29 de março de 1549, facultado aos donos de 
engenho do Brasil o resgate de escravos da Costa da Guiné e da Ilha de São 
Tomé, por sua própria conta, até o limite de cento e vinte "peças" para cada 
engenho montado (RAIMUNDO, 1933, P. 26-37). A partir daí a importação de 
escravos africanos para o Brasil cresce de forma vertiginosa, principalmente 
em Pernambuco e na Bahia, onde já no final do século XVI, os africanos 
ocupavam majoritariamente a base da sociedade colonial brasileira; situação 
que iria se acentuar no século XVII". (LUCCHESI, 2019. p.45).

Em virtude disto, entendemos que o tráfico negreiro começou 

simultaneamente ao início da colonização do Brasil com os portugueses e continuou 

durante vários anos depois de ser declarado ilegal. De acordo com Lucchesi 

(2009, p. 27-28) o Brasil com seu passado de colônia agroexportadora carrega 

semelhanças sócio-históricas com Caribe e o Sul dos EUA, onde emergiram boa 

parte das línguas crioulas conhecidas no mundo. Elas resultaram do contato radical 

e abrupto desencadeado pelo sequestro e escravização de cerca de dez milhões 

de africanos, trazidos para o continente americano pelos colonizadores europeus. 

Segundo o autor, 40% desses africanos foram trazidos para o Brasil.
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Nessa perspectiva, entende-se que durante os séculos XVI e XIX, a 

escravização foi uma atividade bastante rendosa para países como: Inglaterra, 

França, Portugal, Espanha e Holanda. Além disso, existiram muitos pontos de 

apresamento e muitas bases de apoio. As rotas pelas quais mais vieram escravos 

ao Brasil eram controladas pelos portugueses. Desse modo, as línguas trazidas 

pelos africanos ao Brasil eram as que se falavam nas regiões de onde partiam essas 

rotas como o Golfo da Guiné, de onde vieram as línguas da família cua: o eve ou 

jeje (da região do atual Togo, Benin e Gana), o fon e o mai (do Benin e da Nigéria). 

E da Angola, vieram línguas da família banto: o quicongo e o quimbundo (República 

Democrática do Congo, Congo e Angola) e o iorubá (Togo, Benin e Nigéria).

A dimensão do contato linguístico era tão grande na proporção das situações 

oriundas do tráfico negreiro que os portugueses evitavam que escravos da mesma 

língua se concentrassem nas mesmas regiões da colônia. Por isso, Ilari e Basso 

afirmam:

A ideia era, mais uma vez, descaracterizar culturalmente o escravo, 
tornando-o mais fraco diante dos traficantes e dos futuros senhores. Essa 
prática (que é uma variante da política das línguas gerais, praticada com os 
indígenas) dificultou o aparecimento no Brasil de comunidades negras com 
uma base étnica e linguística comum, e fez com que a preservação das raízes 
só fosse efetiva em regiões de grande concentração de afrodescendentes. 
(ILARI; BASSO, 2011, p.71)

Em consequência de tal brutalidade, Lucchesi (2009, p.28) afirma que 

a grande maioria dos africanos escravizados tinha de aprender a LP nas mais 

diferentes situações, trabalhando nas grandes plantações do interior do país, 

de forma que o conhecimento adquirido da língua do colonizador restringia-se a 

um vocabulário reduzido, praticamente desprovido de estrutura gramatical. Além 

de tudo, as crianças que nasciam nesses contextos sub-humanos não tinham, 

normalmente, acesso à língua nativa dos seus pais, muitas vezes falantes de línguas 

incompreensíveis entre si.
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Faraco (2019, p. 145) aponta dois textos como indício dessa situação: 

Arte da Língua de Angola, escrita no Brasil, em Salvador, pelo padre jesuíta Pedro 

Dias e publicada em Lisboa, só em 1967. Trata-se da gramática do quimbundo, 

língua falada pelos escravos oriundos da Angola e que estavam em Salvador. A 

obra servia para facilitar o aprendizado dessa língua pelos jesuítas que lidavam 

com esse segmento da população. O outro texto é o trabalho de Antonio da Costa 

Peixoto, redigido em Ouro Preto no ano de 1731 sobre a "língua geral de mina", é 

um manuscrito que apresenta uma lista de vocábulos mais urgente, com objetivo 

de facilitar aos exploradores proprietários de escravizados o aprendizado.

Deste modo, temos a influência das culturas africanas na formação da língua, 

da cultura e da sociedade brasileira. Com relação às heranças lexicais desses povos 

podemos citar inúmeros exemplos: iemanjá, exu, ogum, xangô, muamba, mandinga 

(referentes ao culto); acarajé, bobó, vatapá, farofa, fubá, quitute (da culinária); e outros 

como cachimbo, marimbondo, cafundó, quitanda, quilombo, senzala e moleque 

(SPINA; 2008, p. 300).

Notamos então que durante os primeiros séculos da colonização portuguesa 

no Brasil, ocorre uma miscigenação de africanos, indígenas e europeus formando 

assim uma sociedade mestiça. Deste modo, segundo o filólogo português Adolfo 

Coelho existe a hipótese de que o PB seria na sua origem uma língua crioula, com 

diversas contribuições linguísticas de línguas indígenas e africanas.

Faraco (2019, p. 147) ainda destaca:

Essa aquisição precária do português pelos escravos trazidos da África e 
pelos índios integrados na sociedade colonial e a progressiva nativização 
desse modelo defectivo de português nas gerações seguintes de seus 
descendentes tiveram importantes consequências para a formação da atual 
realidade linguística Brasileira, em particular para sua variedades populares.

Somando a esse fato, temos em 1808 a chegada da família real portuguesa 

ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, quando se inicia uma fase diferente da 

cultura e da LP no Brasil. Sabemos que a corte se instalou no Rio de Janeiro, fazendo 

da cidade a capital do Reino de Portugal e das suas colônias ultramarinas. Há alguns 

motivos para acreditar que a presença da corte trouxe benefícios para a colônia: a 

fundação da Imprensa Real, a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro, 

a criação do Banco do Brasil, de colégios, academias... Sobretudo, entendemos 

que a Imprensa possibilitou a impressão de jornais e livros no Brasil, pois até então
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todos vinham de Portugal. E os portos permitiram o comércio com outros países, 

além de Portugal. Desta maneira, transformou-se o panorama cultural brasileiro e 

consequentemente o ambiente que envolvia a língua.

Cabe lembrar que durante os séculos XIX e XX, ocorre outra mudança 

bastante significativa na história da sociedade brasileira, em virtude do processo 

de imigração estrangeira, fenômeno importante, no panorama do multilinguismo 

brasileiro. De acordo com Ilari e Basso (2006, p. 80)

Só nesse período de maior afluência chegaram ao Brasil quase quatro milhões 
de imigrantes, principalmente italianos, portugueses, espanhóis, alemães, 
árabes, turcos e japoneses. Esses números são impressionantes, não só por 
si mesmos, mas sobretudo se forem referidos ao total da população do país, 
que, em 1920, girava em torno de trinta milhões de habitantes.

Esses povos estabeleceram-se no sudeste do Brasil e contribuíram para 

grandes transformações na língua e na cultura do país. Contudo, teremos neste 

contexto mais uma situação desigual entre o português e a línguas daqueles 

imigrantes que vinham para trabalhar na lavoura e se organizam em comunidades 

onde as suas línguas maternas prevaleciam. Em muitos casos, esses locais criados 

pelos imigrantes evoluíram para vilas e cidades onde se falava uma língua trazida 

por eles, por exemplo o talian.12

Especificamente os italianos migraram para a América, numa grande 

proporção. De acordo com os registros de imigração disponíveis pelo IBGE, 

entraram no Brasil 1.243.63313 imigrantes italianos.

12 É uma língua formada a partir da fusão dos direitos vênetos provinciais pertencentes aos primeiros 
imigrantes.
13 Fonte: Brasil 500 anos de povoamento. IBGE. Rio de Janeiro. 2007 - Disponivel em: <https:// 
bibNoteca.ibge.gov.br/visualizacao/Nvros/Nv6687.pdf>. Acesso em: 24 de abril de 2019.
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TABELA 1 - IMIGRAÇÃO ITALIANA PARA O BRASIL

Imigração italiana para o Brasil, segundo as regiões de procedência - período
1876/1920

Regiões de procedência Emigrantes

Veneto 365.710

Campânia 166.080

Calábria 113.155

Lombardia 105.973

Abruzzi/Molise 93.020

Toscana 81.056

Emília Romana 59.877

Basilicata 52.888

Sicília 44.390

Piemonte 40.336

Puglia 34.833

Marche 25.074

Lazio 15.982

Úmbria 11.818

Ligúria 9.328

Sardenha 6.113

Total 1.243.633

Fonte: IBGE (2007).

À vista desses números, a primeira conclusão que se impõe é que os 

imigrantes que deixaram a Itália, no período de 1876/1920, foram sobretudo os 

vênetos, aproximadamente cerca de 30% do total, em seguida, identificam-se os 

procedentes da Campânia, Calábria e Lombardia. Em outras palavras, pode se dizer 

que primeiramente foram os italianos da região setentrional. Notamos que eles foram 

sucedidos pelos meridionais, normalmente, camponeses que eram denominados 

de braccianti, nesse período dava-se preferência à imigração de famílias.

49



A região de destino desses imigrantes que falavam línguas da Itália e/ou 

italiano (de base toscana) foram as regiões Sul e Sudeste. Porém, em vistas das 

migrações interestaduais motivadas pela busca de terras, temos descendentes 

italianos concentrados em outras regiões. A convivência destes imigrantes em 

comunidades, assim como o isolamento das colônias agrícolas em relação a centros 

populacionais, contribuiu para a manutenção das suas línguas.

Por tudo isso, Ilari e Basso (2011, p.80) contam que no início o Estado 

Brasileiro deixou por conta dos próprios imigrantes a questão de alfabetizar seus 

filhos brasileiros e não identificou como um problema o fato de que as crianças 

aprendiam a língua dos seus pais e avós. Sobretudo, no século XX, parte destes 

imigrantes já estavam vivendo nas cidades e tinham participação sindical e nos 

movimentos anarquistas e socialistas, atividades que não eram vistas com bons 

olhos pelos proprietários brasileiros, de fato esses imigrantes vieram substituir a 

mão de obra escrava; branquear a sociedade e enquanto assalariados criaram 

uma classe também consumidora que movimentava a economia. Em virtude disso, 

criam-se meios para controlar essas ações, como as leis de 190714, 191315 e 192116 

que possibilitava ao país expulsar os imigrantes considerados indesejados.

É importante destacarmos aqui alguns fatos desta época, o ano de 1917, 

caracterizado mundialmente pelos motins, protestos e greves sem precedentes, 

cujo um dos maiores eventos foi a revolução russa. No Brasil, temos a Greve 

Geral realizada pelos operários que pediam por melhores condições de trabalho 

e aumento de salário. Segundo Biondi (2009, p.3), essa greve começou quando 

a diretoria do Cotonifício Crespi se recusou a conceder um aumento entre 15% e 

20% do salário e a abolir a extensão da carga horária noturno, de 400 operários 

e operárias, fato esse que desencadeou o período de maior conflito da história do 

movimento operário em São Paulo até aquele momento. De acordo com o autor, 

esse movimento grevista ocorreu em várias cidades do Brasil e foi composto, 

sobretudo, por imigrantes italianos que trouxeram de seu país de origem os ideais 

anarquistas e socialistas que embasaram a greve. Em consequência, a partir da

14 Lei Adolfo Gordo, conhecida como a primeira Lei de Expulsão de Estrangeiros.
15 No ano de 1913 a Lei 1907 foi modificada, considerando o período de permanência que em já se 
encontrava o estrangeiros. Além disso, o fato dele ser caso com uma brasileira e ter filho nascido no 
país, afirmava-se que a expulsão não atingia os familiares. Por fim, um distinção entre a legalidade a 
legitimidade do ato de expulsão.
16 A Lei no 4.247, de 6 de janeiro de 1921, é uma réolica da Lei de 1907, em vez de 2 anos, o tempo 
de residência passa para 5 anos.
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segunda metade do século XIX, aparecem as primeiras tentativas de organização 

de partidos políticos. Em 1922, nasce o Partido Comunista Brasileiro de uma 

cisão do movimento operário que estava sobre hegemonia anarquista (FEIBER, 

2012), cujo o objetivo principal era promover uma revolução proletária. Por fim, 

1937 é o marco factual do nascimento do Estado Novo liderado por Getúlio Vargas, 

regime marcado pelo autoritarismo, pela intervenção estatal e pela supressão das 

liberdades individuais, ações essas, inspiradas no fascismo italiano e no salazarismo 

português. De acordo com Pandolfi (1999, p.10) nesse período Vargas cercou-se 

de poderes excepcionais e "as liberdades civis foram suspensas, o Parlamento 

dissolvido, os partidos políticos extintos. O comunismo transformou-se no inimigo 

público número um do regime, e a repressão policial instalou-se por toda parte."

Essas excepcionalidades acabaram por favorecer, na prática, a restrição do uso 

de outras línguas que não fosse o português, a chamada Campanha de Nacionalização 

elaborada durante o primeiro governo de Vargas. A partir disto, alfabetizar em outra 

língua que não o português passa a ser encarado como um problema.

Apesar das políticas repressoras do Estado Novo, não conseguiram apagar 

totalmente as línguas alóctones junto a uma prática de linguagem eminentemente 

oral. No caso dos imigrantes da Itália, Bolognini e Payer (2005) afirmam que 

proximidade linguística levou a convergência entre as variedades italianas e o PB, 

de modo que regiões de densa migração a população fala o português com traços 

italianos presentes na fonologia, no léxico, na morfossintaxe e na prática alternada 

das línguas, com fragmentos de discursos, provérbios e expressões em italiano.

De tal forma, entende-se que a presença dos imigrantes na história do 

Brasil, é extremamente importante, pois eles trouxeram dezenas de línguas para o 

país, muitas ainda presentes em diferentes regiões. Além disso, eles ocasionam um 

impacto significativo na diversidade étnica e cultural do país. Sobretudo, notamos 

que no Brasil de hoje, há um grande silenciamento sobre a importância do imigrante 

na construção da riqueza do país, como aponta Altenhofen (2000, p. 44):

A historiografia brasileira tem enaltecido constantemente a contribuição do 
tripé "branco-índio-negro" ou "luso-índio-africano" como base da formação 
da brasilidade e do povo brasileiro. É pouco lembrado, porém, o papel dos 
imigrantes. Sua contribuição tem sido vista muito mais como exceção do que 
como um fato linguístico e cultural relevante para a história e a diversidade 
cultural do Brasil. A presença de populações bilíngues de origem imigrante 
é significativa e tem representatividade histórica, demográfica, sociocultural 
e geográfica. Apesar disso, ainda predomina um quadro de exclusão e
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desprezo em relação ao reconhecimento do real papel dos idiomas dessas 
populações nas questões linguísticas do país e ao seu tratamento pela 
política linguística educacional.

Pelo que vimos até aqui, a língua portuguesa foi trazida ao Brasil pelos 

portugueses há mais de quinhentos anos e durante boa parte dos séculos XVI e 

XVII, ela era denominada como português no Brasil, uma vez que não havia se 

consolidado hegemonicamente como primeira língua (L1)17. Já no século XIX torna

se majoritária. Porém, é importante destacarmos que esta hegemonia não representa 

homogeneidade, uma vez que no Brasil ela se distanciou do português europeu 

(PE) progressivamente. Deste modo, temos a partir dos anos 80 do século XX a 

denominação de português brasileiro (PB).

Sobre este fato Bagno (2019, p. 219) afirma o português brasileiro e o 

português europeu são duas línguas diferentes, mas aparentadas, com distinções 

radicais em seus sistemas linguísticos. Para o autor, o senso comum de que ambas 

são uma mesma língua, tem como sustentação uma outra decisão teórica, política 

e ideológica que é a tradição de estudos gramaticais do Ocidente. Ademais, Bagno 

(2019, p.229) apresenta rupturas sistêmicas que justificam a classificação como 

línguas diferentes, como aspectos de ordem fonético-fonológica e principalmente 

morfossintáticos.

Junto a isso, é importante destacar que há no Brasil uma grande variedade 

na língua, assinalada por léxicos, prosódias e pronúncias diferentes. E, também 

uma polarização sociolinguística de variedades sociais, como o português brasileiro 

standard ou culto que seria o tradicionalmente urbano e letrado e o português 

brasileiro popular de origem rural. Questões dessa natureza não serão, todavia, o 

foco do nosso trabalho, embora sejam importantes para compreender o processo de 

variação linguística do português brasileiro.

Por fim, outra forma de se pensar na consolidação da língua portuguesa no 

Brasil, é sob a perspectiva de Guimarães (2004) que divide a cronologia da LP em quatro 

períodos ao escrever "História da Semântica: sujeito, sentido e Gramática no Brasil".

17 Em nosso estudo, abordamos a L1 com justaposição ao conceito de Língua Materna (LM) e o fator 
identitário que carrega. Contudo, não é necessariamente a língua da mãe e nem a primeira língua que 
se aprende. Normalmente trata-se da(s) língua(s) que aprendemos primeiro em casa, através dos pais 
e também pode ser a língua da comunidade.
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De acordo com o autor, o primeiro período vai da chegada dos portugueses 

no Brasil, em 1500, até a primeira metade do século XIX reconhecido por não ter 

estudos sobre a língua portuguesa realizados no Brasil. Ao final deste período, 

iniciaram-se debates entre portugueses e brasileiros sobre construções consideradas 

inadequadas por gramáticos ou escritores portugueses.

O segundo período abrange a segunda metade do século XIX que foi marcado 

por alguns fatos como o caloroso debate de Antônio Henriques Leal, M. Pinheiro 

Chagas com o romancista José de Alencar que batia contra os modos consagrados 

de representação defendidos pelos simpatizantes da tradição, do estilo, da linguagem 

e da língua portuguesa clássica no exercício literário. Outros dois fatos marcantes 

são a publicação da gramática de Júlio Ribeiro (1881) e a fundação da Academia 

Brasileira de Letras (1897) - até fins dos anos de 1930, ano em que ocorre a criação 

dos primeiros cursos de Letras no Brasil. Deste modo, subentendemos que este 

segundo período demonstra a situação após a independência do Brasil, que seria o 

estabelecimento do Estado Brasileiro e debates em relação à língua nacional.

O terceiro período inicia-se na década de 1930 com a criação das Faculdades 

de Letras, quando a Linguística é institucionalizada como disciplina obrigatória nos 

cursos de Letras pelo Conselho Federal de Educação. Além disso, este período é 

marcado pelo Acordo Ortográfico de 1943, onde é estabelecida a ortografia da língua 

portuguesa no Brasil, com algumas diferenças em relação à ortografia de Portugal. 

Ademais, é discutido o nome a ser dado a língua falada no Brasil, porém, a final, 

é mantida a denominação de LP. Trabalhos como o de Serafim da Silva Neto e de 

Mattoso Câmara também marcam esse período, pois realizam uma reflexão acerca 

do estudo da linguagem daquela época. Desse modo, se avança na descrição e no 

conhecimento científico da língua.

Por fim, no quarto período que vai de meados dos anos 60 até hoje, Guimarães 

(2004) destaca as várias pesquisas nas mais diversas áreas como: trabalhos gramaticais 

de cunho estrutural, funcional ou gerativo; trabalhos semânticos, sendo eles formais ou 

enunciativos, trabalhos de sociolinguística; trabalhos em análise do discurso, os quais 

se debruçam sobre o funcionamento discursivos do PB, visto a criação de cursos de 

pós-graduação em Lingüística no Brasil. Em outras palavras, podemos afirmar que 

esse período retrata a plena institucionalização da Linguística no Brasil.

A conclusão necessária é que, a partir dessa periodização proposta por 

Guimarães, se compreende que no Brasil a língua falada pela grande maioria da 

população é o PB, língua que se consolidou e que muitos estudiosos como Castilho
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(2010), Bagno (2019) e Perini (2016) já gostariam de chamar simplesmente de 

brasileiro, língua que apresenta um alto grau de variabilidade.

2.4. O português brasileiro como língua estrangeira

Procuramos até aqui, descrever de maneira sucinta as origens do PB, suas 

relações com as línguas dos indígenas e dos africanos. E, também com as línguas dos 

imigrantes, na sua formação enquanto língua de Estado. Além disso, apresentamos 

alguns dos principais eventos políticos e históricos pelos quais passaram as 

populações que falavam essa língua. Assim, compreendemos a grande variedade de 

situações sociolinguísticas, o porquê de denominarmos como PB e a necessidade de 

estudos voltados para a temática. Se o PB é a variedade de português que chegou 

na América, ele não é certamente o ponto final dessa história.

Nesta seção, buscaremos apresentar o PB como língua estrangeira, 

destacando aspectos relevantes da história enquanto campo de trabalho e 

especialidade acadêmico-científica, acreditamos que é imprescindível considerarmos 

essas questões, pois durante o período de levantamento bibliográfico, constatamos 

o quanto ainda são escassas as pesquisas que visam apresentar a história, a 

memória, as publicações de materiais didáticos e estudos de português como língua 

estrangeira. Assim, a presente seção pode servir como fonte de pesquisa e reflexão, 

contribuindo para o aperfeiçoamento dessa área de ensino ainda em expansão. Trata- 

se de um segmento de estudos que está se desenvolvendo e sua terminologia ainda 

é bastante diversificada, sendo representada por Português Língua Adicional (PLA) 

Português como Língua Estrangeira (PLE), Português do Brasil para Estrangeiros 

(PBE), Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL) e ainda Português - Língua 

Estrangeira" (Furtoso, 2001, p.13). Em nossa pesquisa adotaremos a nomenclatura 

PLE, que corresponde à utilizada pelo nosso referencial teórico.

Como vimos, o PB para falantes de outras línguas existe como prática 

no Brasil desde o período colonial, ou português como língua não materna, e 

participantes de outras culturas. Embora fosse de modo inconsciente, o ensino de 

PLE já se iniciava naquela época. No entanto, também se acredita que os primeiros 

registros do ensino de PLE aconteceram em 1901 com o livro "Manual de Língua 

Portuguesa" de Rudolf Damn. Segundo Pacheco (2006, p. 69), trata-se de um 

material produzido por um professor de uma escola alemã, pois nesta época para
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tornar possível o estudo da língua portuguesa, os próprios alemães produziram e 

publicaram os seus livros didáticos.

Há bons motivos para se acreditar que muitos desses materiais tenham 

se perdido em função da campanha de nacionalização de ensino, assim como 

também pela própria dispersão constitutiva do processo de produção. Somando a 

esse fato, Pacheco (2006, p.69) afirma que os manuais de PLE, em geral, no início, 

não apresentavam instruções específicas para o professor. Mas com o passar do 

tempo, elas foram sendo inseridas, porém com certas especificidades. Além disso, 

a autora também nos conta que os grupos de imigrantes chegados no Brasil, se 

preocupavam muito com a educação de seus filhos, incentivando a produção de 

material didático e criando toda uma estrutura de apoio para o processo escolar. 

Contudo, cada grupo de estrangeiros organizava as suas escolas, de acordo com 

a herança que trazia do exterior. No caso dos italianos, como Luchese (2017) relata 

os materiais didáticos eram subsidiados pelo governo, por meio do Ministério das 

Relações Exteriores da Itália.

Podemos resumir tudo isso, apresentando as considerações de Stephanou 

e Bastos:

Segundo Relatório do Ministério de Relações Exteriores da Itália, o ano de 
1913 registra o maior número de escolas desta etnia no Brasil, com a seguinte 
distribuição por estado: São Paulo com 187, Rio Grande do Sul com 91, 
Santa Catarina com 60, Espírito Santo com 30, Paraná com 8, Rio de Janeiro 
com 7, Minais Gerais com 6, Pernambuco com 4 e Mato Grosso com 3. No 
total eram 396 escolas. Na década de 1920 o número reduziu-se a menos da 
metade em São Paulo (187 para 87) e ainda aumentou no Rio Grande do Sul 
(de 91 para 123) e em Santa Catarina (de 60 para 83). Daí para frente foram 
passando gradativamente para escolas públicas. Das 187 escolas étnicas 
italianas no Estado de São Paulo, em 1913, 121 estavam sediadas na capital. 
Nos estados do sul predominavam as escolas de núcleos rurais[...]. (íbid, 
2005, p.161)

Consideramos que, na América, o Brasil foi o país com o maior número de 

escolas étnicas. De acordo com Kreutz (2000, p. 160), a quantidade mais expressiva 

destas escolas foi a dos imigrantes alemães, com 1.579 escolas no ano de 1937, 

em seguida temos os italianos com 396 escolas, os poloneses com 349 escolas e 

os japoneses com 178.

Contudo, cabe lembrar que as ações estatais vão influenciar e muito na 

questão das escolas étnicas e principalmente no ensino de português, como podemos
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ver nos artigos 85, 86 e 87 do Decreto - Lei n 406, de 4 de Maio de 193818 que dispõe 

sobre a entrada de estrangeiros no território nacional:

Art. 85. Em todas as escolas rurais do país, o ensino de qualquer matéria 
será ministrado em português, sem prejuízo do eventual emprego do 
método direto no ensino das línguas vivas.

§ 1° As escolas a que se refere este artigo serão sempre 

regidas por brasileiros natos.

§ 2° Nelas não se ensinará idioma estrangeiro a menores de 

quatorze (14)anos.
§ 3° Os livros destinados ao ensino primário serão 

exclusivamente escritos em línguas portuguesas.

§ 4° Nos programas do curso primário e secundário é 
obrigatório o ensino da história e da geografia do Brasil.

§ 5° Nas escolas para estrangeiros adultos serão ensinadas 

noções sobre as instituições políticas do país.

Art. 86. Nas zonas rurais do país não será permitida a publicação de livros, 
revistas ou jornais em línguas estrangeira, sem permissão do Conselho de 
Imigração e Colonização.

Art. 87. A publicação de quaisquer livros, folhetos, revistas, jornais e 
boletins em língua estrangeira fica sujeita à autorização e registro prévio no 
Ministério da Justiça. (Decreto Lei n° 406, de 04 de maio de 1938 - Diário 
Oficial da União, 06 de maio de 1938, Seção 1, p. 8494)

Como podemos notar, é decretada a proibição de matérias que não fossem em 

português, as aulas só poderiam ser ministradas por brasileiros natos. Somando-se a 

isso, nenhum texto em publicações como livros, folhetos, revistas, jornais e boletins 

poderia ser escrito em língua estrangeira. Já com relação ao ensino a menores de 14 

anos tem-se a proibição de ensino de língua estrangeira e a introdução obrigatória de 

História e Geografia do Brasil nos currículos.

Posteriormente, na década de 50, o ensino de português enfrenta muitos 

desafios, tais como a questão dos materiais didáticos disponíveis, uma vez que quase 

todos os cursos de PB ofertados no nosso país, dependiam de textos escritos nos 

Estados Unidos. No que diz respeito a isso, Gomes de Matos (1989, p. 11- 12) afirma 

que na década de 1950 o primeiro livro de PLE editado nas terras estadunidenses foi

18 Disponível em: <www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-406-4-maio-1938- 
348724-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 18 de Jun 2019.
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o Spoken Brazilian Portuguese com autoria do ítalo-americano Vicenzo Cioffari. E, no 

Brasil, temos no ano de 1954 a publicação de Português para Estrangeiros, assinado 

por Mercedes Marchandt, de acordo com suas experiências, o livro foi publicado pela 

Editora Sulina do Rio Grande do Sul. Ao falar da visão apresentada nestes materiais 

Morita (1998, p. 66) afirma que ambos possuíam uma base estruturalista e contavam 

com características do Método Direto, ou seja, uma metodologia que possibilita o 

desenvolvimento das habilidades orais.

Seguindo numa perspectiva histórica, temos na década de 60 nos EUA a 

publicação de outro livro, Português Contemporâneo (dois volumes) de Cléa Rameh e 

Maria Isabel Abreu, que também seguia uma visão estruturalista, porém sob tendência 

áudio-lingual com exercícios de mecanização da língua. (MORITA, 1998, p. 66). Ainda 

por volta dos anos 60, mais especificamente em 1966 em Austin, capital do Texas, 

reunia-se uma equipe composta por brasileiros e norte americanos, com o intuito de 

criar uma edição experimental de Modern Portuguese projeto de base estruturalista 

subsidiado pela Modern Language Association of America.

Já na década de 70, aparece o Português 1 das escolas Berlitz, sob forte 

influência do Método Áudio-Oral (TAKAHASHI, 2008. P. 30). Neste período, temos 

também Português do Brasil para Estrangeiros -  conversação, cultura e criatividade, 

no ano de 1978 sob a coordenação do Prof. Dr. Francisco Gomes de Matos. De 

acordo com o site HELB19 (História do Ensino de Línguas no Brasil), o material foi 

elaborado visando alunos iniciantes na Língua Portuguesa (em sua variante brasileira), 

ou seja, alunos sem qualquer conhecimento do uso da língua. O material do aluno era 

composto pelo livro didático e por uma fita cassete com diálogos e leituras sobre o 

cotidiano de um estrangeiro no Brasil, o material do professor era formado por: livro 

didático, manual do professor e fita cassete.

Para Gomes de Matos (1997, p. 121-2), nesse manual, "antecipava-se um 

enfoque que se desenvolveria a partir dos estudos da Sociolingüística, Pragmática, 

Análise do Discurso e Lingüística Intercultural". Ainda no ano de 1978, temos a 

publicação da série brasileira de livros dentre eles: Português para estrangeiros I e II: 

conversação cultura e criatividade, da editora Difusão Nacional do Livro Editora com 

autoria de Francisco Gomes de Matos e Sônia Biazioli.

19 Disponível em <http://www.helb.org.br>. Acesso em: 19 de Jun 2019.
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Com relação ao contexto desta época, vale a pena destacar que então houve 

no Brasil uma abertura para a educação bilíngue e para o ensino de PLE, devido, 

principalmente, a relação da economia nacional com o mercado externo. Pacheco 

(2006, p.73) conta que naquela época alguns trabalhadores estrangeiros vieram 

ao Brasil para assumirem cargos de direção nas empresas multinacionais que se 

instalavam especialmente no sudeste do país.

A partir disso, várias publicações surgiram com o objetivo de agregar mais 

informações à área, como: Falando, lendo, escrevendo português: Um Curso para 

Estrangeiros (1980), de Emma Eberlein e Samira A. Lunes, considerado pelas autoras 

como um método situacional pois apresentavam "textos e exercícios (... ) criados a 

partir de centros de interesse de ordem familiar, profissional e social" (LIMA; EBERLEIN, 

1980). Ademais, temos a publicação de Português para falantes de espanhol (1983), 

de Leonor Cantareiro Lombello e Marisa de Andrade Baleeiro que trazia contos de 

autores brasileiros. Tudo Bem 1: Português do Brasil (1984), de Raquel Ramalhete, 

Fala Brasil, Português para Estrangeiros (1989), Elizabeth Fontão do Patrocínio e 

Pierre Coudry, todos esses em busca de desenvolver a competência comunicativa 

junto a gramática contextualizada e linguagem coloquial do Brasil. Por fim, o Muito 

Prazer! Curso de Português do Brasil para Estrangeiros (1989), de Ana Maria Flores.

Nas décadas seguintes, assistimos a um ciclo efervescente de publicações 

de livros didáticos em PLE, contornadas pela abordagem comunicativa. Dentre elas, 

podemos citar: Português Via Brasil: Um Curso Avançado para Estrangeiros (1990) 

de Emma Eberlein Lima, Lutz Rohrman, Tokiko Ishihara, Cristián Gonzalez Bergweiler 

e Samira Lunes, Português para estrangeiros: infanto-juvenil (1994) de Mercedes 

Marchand, Avenida Brasil, de Emma E.O. F. Lima e outros autores (vol. 1,1991; vol. 

2, 1992), Bem-vindo! (1999) de Maria Harumi Otuki de Ponce; Silvia Andrade Burin e 

Susanna Florissi.

Dos anos 2000 pra cá, temos muitos materiais que vêm sendo lançados e 

relançados, podemos destacar: Interagindo em Português (2001) de Eunice Ribeiro 

e Danielle Marcelle, Estação Brasil: Português para estrangeiros (2005) de Ana Bizon. 

Projetos Iniciais em Português para Falantes de Outra Línguas (2007) de Almeida 

Filho, Português Língua Segunda e Língua Estrangeira (2008) de Paulo Osório 

e Rosa Meyer, Parâmetros Atuais para o Ensino de Português Língua Estrangeira 

(2009) de José Carlos P de Almeida Filho, Avenida Brasil. Curso básico de português 

para estrangeiros (2009) de Emma Eberlein e Cristián González. Horizontes: rumo à 

proficiência em língua portuguesa (2010) de Adriana Almeida e Cibele Barbosa, Brasil

58



Intercultural (BI): língua e cultura brasileira para estrangeiros: ciclo básico (Níveis 1 e 

2) de Cibele Barbosa e Isaure Schragle (2013), Timi 1 Português do Brasil (2015) de 

Isabel Borges, Martina Tirone e Teresa Gôja, Livro didático de língua-cultura brasileira 

como língua adicional Reflexões sobre o livro didático de português brasileiro como 

língua estrangeira/segunda língua (2016) de Marcos dos Reis Batista. Português XXI 

3 (2017) de Ana Tavares. Mano a Mano: Português para falantes de espanhol (2020) 

de Ana Cecília C. Bizon, Elizabeth Maria F. Patrocínio e Leandro Rodrigues A. Diniz 

(2020) e Samba! Curso de língua portuguesa para estrangeiros (2020) de Andrea 

Ferraz e Isabel Pinheiro.

Para que possamos ter um melhor entendimento dessas obras, a Tabela 4 

apresenta, cronologicamente a publicação dos principais livros didáticos de PLE, 

elaborada por Pacheco (2006), ampliada por Ueti (2012), Takahashi (2015), Lobo 

(2017) e atualizada para este estudo.

TABELA 2 - CURSOS REGULARES - PRINCIPAIS LIVROS DE PLE

1901 Manual de língua portuguesa, Rudolf Damm.

1954 Português para estrangeiros, 1° Livro, Mercedes Marchant, Porto Alegre: 
Sulina.

1973 Português: conversação e gramática. Haydée Magro e Paulo de Paula. São 
Paulo: Brazilian American Cultural Institute/Livraria Pioneira Editora.

1974 Português para estrangeiros, 2° Livro, Mercedes Marchant, Porto Alegre: 
Sulina.

1978 Português do Brasil para estrangeiros. Vol. 1. S. Biazoli e Francisco G. Matos. 
São Paulo: Difusão Nacional do Livro.

1978
Português para estrangeiros I e II: conversação cultura e criatividade. S. 
Biazoli e Francisco G. Matos. São Paulo: Difusão Nacional do Livro Editora e 
Importadora Ltda.

1978 Português do Brasil para estrangeiros Vol. 2. S. Biazoli e Francisco G. Matos. 
São Paulo: Difusão Nacional do Livro.

1980
Falando, lendo, escrevendo português: um curso para estrangeiros. Emma 
Eberlein O. F. Lima e Samira A. Iunes, São Paulo: Ed. EPU (Editora Pedagógica 
e Universitária).

1983 Português para falantes de espanhol. Leonor Cantareiro Lombello e Marisa de 
Andrade Baleeiro. Campinas, SP: UNICAMP/FUNCAMP/MEC.

1984 Tudo bem 1: português do Brasil. Raquel Ramalhete, Rio de Janeiro: Ed. Ao 
Livro Técnico S/A, Indústria e Comércio.
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1985

1989

1989

1990

1990

1991

1992

1994

1997

1998

1999

1999

2000

2000

2000

2001

2001

2001

Tudo bem 2: português do Brasil. Raquel Ramalhete, Rio de Janeiro, Ed. Ao 
Livro Técnico S/A.

Fala Brasil: português para estrangeiros. Elizabeth Fontão do Patrocínio e 
Pierre Coudry. São Paulo, Campinas, Pontes Editores Ltda.

Muito Prazer! Curso de português do Brasil para estrangeiros. Ana Maria 
Flores. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Ed. Agir.33

Português via Brasil: um curso avançado para estrangeiros. Emma Eberlein O. 
F. Lima, Lutz Rohrman, Tokiko Ishihara, Cristián Gonzalez Bergweiler e Samira 
A. lunes. São Paulo: Ed. EPU.

Português como segunda língua. Almeida, M. e Guimarães, L. Rio de Janeiro: 
Ao Livro Técnico.

Avenida Brasil 1: curso básico de português para estrangeiros. Emma Eberlein 
O.F. Lima, Lutz Rohrmann,Tokiko Ishihara, Cristián González Bergweiler e 
Samira Abirad lunes. São Paulo: Ed. EPU.

Aprendendo português do Brasil. Maria Nazaré de Carvalho Laroca, Nadine 
Bara e Sonia Maria da Cunha. Campinas, São Paulo: Pontes Editores Ltda.

Português para estrangeiros: infanto-juvenil. Mercedes Marchand. Porto 
Alegre: Age. 1995 - Avenida Brasil II. Emma E. Lima, Cristián Gonzaléz e 
Tokiko Ishihara. São Paulo: EPU.

Português para estrangeiros: nível avançado. Mercedes Marchand. Porto 
Alegre: Age.

Português para estrangeiros I e II. MEYER, R. M et alii. Rio de Janeiro: 
PUCRio. (Edição experimental).

Falar, ler e escrever português: um curso para estrangeiros. (reelaboração de 
Falando, lendo, escrevendo português) de Emma E. O.F. Lima e Samira A I. 
São Paulo: Ed. EPU.

Bem-vindo! Maria Harumi Otuki de Ponce; Silvia R.B. Andrade Burin e 
Susanna Florissi. São Paulo, Editora SBS.

Gramática de Português como Língua Estrangeira. Vicente Masip. São Paulo: 
Ed. EPU

Sempre amigos: fala Brasil para jovens. Elizabeth Fontão do Patrocínio e Pierre 
Coudry. Campinas, SP: Pontes.

Sempre amigos: de professor para professor. Elizabeth Fontão do Patrocínio e 
Pierre Coudry. Campinas, SP: Pontes.

Interagindo em português. Eunice Ribeiro Henriques e Danielle Marcelle 
Granier. Brasília: Thesaurus.

Português Básico para Estrangeiros. Sylvio Monteiro. São Paulo: Ibrasa.

Tudo bem? português para nova geração. Volume 2. Maria Harumi Otuki de 
Ponce, Silvia Regina. B. Andrade Burim e Susana Florissi. São Paulo: Ed. SBS.
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2002

2003

2004

2005

2005

2006

2008

2008

2008

2009

2009

2010

2012

2013

2013

2013

Passagens: português do Brasil para estrangeiros com guia de respostas 
sugeridas. Rosine Celli. Campinas, SP: Pontes.

Diálogo Brasil: curso intensivo de português para estrangeiros. Emma Eberlein 
O. F. Lima, Samira Abirad Iunes e Marina Ribeiro Leite. São Paulo: Ed. EPU.

Aquarela do Brasil: curso de português para falantes de espanhol. Edileise 
Mendes Oliveira Santos (MD proposto em sua Tese de Doutoramento, 
apresentada na UNICAMP, em 2004).

Estação Brasil: português para estrangeiros. BIZON, A C. Campinas, SP: Ed. 
Átomo.

Português Via Brasil: um curso avançado para estrangeiros. Emma Eberlein O. 
F. Lima, Lutz Rohrman, Tokiko Ishihara, Cristián Gonzalez Bergweiler; Samira 
A. Iunes. São Paulo: Ed. EPU.

Panorama Brasil. Ensino do Português do mundo dos negócios. PONCE, 
M.H.O; BURIM, S.R.B.A & FLORISSI, S. São Paulo, SP: Ed. SBS.

Muito Prazer - Fale o Português do Brasil. Telma De Lurdes São Bento Ferreira, 
Vera Lucia Ramos & Glaucia Roberta Rocha Fernandes. São Paulo: Disal 
Editora.

Terra Brasil: curso de língua e cultura. Maria Jose Apparecida de Almeida; 
Regina Lucia Peret Dell'isola. Minas Gerais: UFMG.

Novo Avenida Brasil 1: curso básico de português para estrangeiros. Emma 
Eberlein O.F. Lima, Lutz Rohrmann, Tokiko Ishihara, Cristián González 
Bergweiler; Samira A. Iunes. São Paulo: EPU

Muito Prazer - fale o português do Brasil. FERNANDES, G.R.R; FERRERIRA, 
T.L.S.B & RAMOS, V.L. São Paulo, SP: Ed. Disal.

Novo Avenida Brasil 2: curso básico de português para estrangeiros. Emma 
Eberlein O.F. Lima, Lutz Rohrmann,Tokiko Ishihara, Cristián González 
Bergweile; Samira A. Iunes. São Paulo: EPU

Novo Avenida Brasil 3: curso básico de português para estrangeiros. Emma 
Eberlein O.F. Lima, Lutz Rohrmann,Tokiko Ishihara, Cristián González 
Bergweiler; Samira A. Iunes. São Paulo: EPU

Celpe-bras sem segredos - conteúdo digital. Graziela Forte. São Paulo: Hub 
editorial.

Bons negócios: português do Brasil para o mundo do trabalho. Denise Santos; 
Gláucia V. Silva. São Paulo: Disal.

Diga trinta e três... em português! - Curso de Português como Língua 
Estrangeira para o Módulo de Acolhimento e Avaliação do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil, 1a versão. BIZON, Ana Cecília; OLIVEIRA, Cícero; 
RODRIGUES, Fernanda; MARTIN, Ivan; YERRO, Jorge; DINIZ, Leandro; 
ALVES-BEZERRA, Wilson. Brasília: Ministério da Saúde.

Mais Brasil - Curso de Português como Língua Estrangeira para o Módulo de 
Acolhimento e Avaliação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. OLIVEIRA, 
Cícero Alberto Andrade. Brasília: Ministério da Saúde.

61



2013
Saúde! - Curso de Português como Língua Estrangeira para o Módulo de 
Acolhimento e Avaliação do Projeto Mais Médicos para o Brasil. OLIVEIRA, 
Cícero; MENDES, Edileise, RODRIGUES, Fernanda; MARTIN, Ivan; YERRO, 
Jorge; DINIZ, Leandro; ALVES-BEZERRA, Wilson. Brasília: Ministério da Saúde.

2014
Como Está o Seu Português? Gramática Para o Estudante de Português 
Como Língua Estrangeira. Maria Harumi Otuki de Ponce. São Paulo: Hub 
Editorial

2015
Pode Entrar - Português do Brasil para Refugiadas e Refugiados. AMARO, 
Talita; FEITOSA, Jaqueline; FASSON, Karina; MARIA, Juliana; MOREIRA, 
Nayara. São Paulo: ACNUR.

2017

Diga trinta e três... em português! - Curso de Português como Língua 
Estrangeira para o Módulo de Acolhimento e Avaliação do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil, 2a versão. BIZON, Ana Cecília; OLIVEIRA, Cícero; 
RODRIGUES, Fernanda; MARTIN, Ivan; YERRO, Jorge; DINIZ, Leandro; 
ALVES-BEZERRA, Wilson. Brasília: Ministério da Saúde.

2017
Isso mesmo! - Compreensão oral e escrita em Português como Língua 
Estrangeira para a área médica. BIZON, Ana Cecília; DINIZ, Leandro; 
CARVALHO, Simone. Brasília: Ministério da Saúde.

2017
Sou todo ouvidos! - Curso de compreensão oral em Português como 
Língua Estrangeira para a área médica. BIZON, Ana Cecília; DINIZ, Leandro; 
CARVALHO, Simone. Brasília: Ministério da Saúde.

2020
Mano a Mano: Português para falantes de espanhol: Volume 1 - Básico. 
BIZON, Ana Cecilia ; DINIZ, Leandro; Fontão, Elizabeth Maria. Londres: 
Routledge

2020 Samba! Curso de língua portuguesa para estrangeiros : Volume 1. Ferraz, 
Andrea ; Pinheiro, Isabel M. Belo Horizonte, MG. Autêntica Editora

Fonte: Própria

Outra maneira de vislumbrarmos o desenvolvimento de PLE no Brasil é 

através de algumas inovações. Segundo Zoppi-Fontana (2007), em meados dos anos 

90, surgem diferentes iniciativas do ensino de PLE para a formação de professores, 

por meio de disciplinas em cursos já existentes, por exemplo, o primeiro curso de 

Licenciatura em Português como segunda língua, Universidade de Brasília (UnB) no 

ano de 1997.

Como lembra Almeida Filho (2012), outras instituições promoveram a criação 

de novas disciplinas em programas de graduação e pós-graduação stricto sensu, 

tais como: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Católica - Rio 

de Janeiro (PUC-Rio), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC).

Neste grupo, vale citarmos a Universidade Federal do Paraná que, além de 

ofertar formação de professores de PLE, sediou o IV Sincelpe20 em 2017, um simpósio 

internacional que reúne pesquisadores, alunos de pós-graduação, professores, 

coordenadores de postos aplicadores e outras pessoas interessadas no Certificado 

de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).

Ademais, é importante discorrermos sobre o florescimento de pesquisas 

acadêmicas em PLE, tal como a primeira coletânea de artigos sobre o ensino de 

PLE sob autoria de Almeida Filho (1989), uma vez que até então não havia literatura 

específica publicada tanto no Brasil quanto em Portugal. No ano de 1992, é fundada 

a Sociedade Internacional para o Português Língua Estrangeira (SIPLE), durante o III 

Congresso Brasileiro de Linguística Aplicada ocorrido na UNICAMP, com os seguintes 

objetivos: I) incentivar o ensino e a pesquisa na área de PLE e como segunda língua 

(PL2); II) promover a divulgação e o intercâmbio da produção científica na área; III) 

implementar a troca de informações e contatos profissionais com instituições e outras 

associações interessadas em PLE e PL2; IV) promover o intercâmbio cooperativo 

entre cursos de pós-graduação e pesquisa no que se refere à atuação docente e 

discente e V) apoiar a criação e a melhoria de cursos de graduação e pós-graduação 

em PLE e PL2.

Neste processo de consolidação do ensino de PLE, temos no ano de 1993 

o Celpe-Brasque é o único exame, outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), 

que certifica o Português como Língua Adicional (PLA) no Brasil. Para Schlatter et al. 

(2009, p.3) a implantação do exame como uma ação linguística ampla criada pelo MEC 

em busca de "responder a uma necessidade crescente de intercâmbios econômicos, 

culturais e científicos do Brasil com outros países e uma procura maior de cursos de 

graduação e pós-graduação no país". Diniz (2014, p.18) alega que o Celpe-Bras21 

apresenta indícios de surgimento bem mais antigos. O governo brasileiro reconhecia,

20 Mais informações disponíveis em: <http://www.ufrgs.br/sincelpe>. Acesso em: 19 de Jun 2019.
21 Em nossa pesquisa estamos considerando as iniciativas feitas por iniciativas brasileiras. Porém, 
é importante destacarmos a existência das demais certificações como: ACESSO (Certificado de 
Acesso ao Português), CAPLE (CENTRO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE PORTUGUÊS LÍNGUA 
ESTRANGEIRA) CILP (Certificado Internacional de Língua Portuguesa) CIPLE (Certificado Inicial de 
Português Língua Estrangeira), DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira) , DIPLE 
(Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira), DAPLE (Diploma Avançado de Português Língua 
Estrangeira), DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira) e TEJO (Certificado de 
Competências em Português Língua Estrangeira )....
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desde de 1970 a necessidade de haver um exame único que avaliasse de maneira 

padronizada os estudantes estrangeiros interessados em realizar intercâmbios no Brasil.

Apresentadas essas considerações, sabemos que o Celpe-Bras foi criado 

através de uma política linguística do governo brasileiro que tinha como intuito 

suprir a necessidade de um exame padronizado para estudantes universitários 

estrangeiros. Hoje, ele é aplicado anualmente no Brasil e no exterior pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com apoio do 

Ministério da Educação em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. De 

acordo, com os manuais do Celp-Bras, ele se caracteriza como um teste de natureza 

comunicativa que busca avaliar diferentes níveis de proficiência de examinandos para 

desempenhar ações em língua portuguesa a partir de uma única prova (NAGASAWA; 

2016, p.36). Com relação à composição, podemos dividi-lo em duas partes: uma 

escrita e a outra oral. Na primeira, o candidato, através de 4 questões, deve fazer uma 

produção textual, escrita a mão, em resposta a quatro diferentes textos de insumo. 

Deste modo, temos como textos de insumo: na tarefa 1, vídeo; na tarefa 2, áudio; e 

nas duas últimas tarefas, textos escritos. Por outro lado, na parte oral as habilidades 

de compreensão e produção oral são avaliadas por meio de uma interação face a 

face que ocorre através da leitura de Elementos Provocadores22. Segundo o site do 

Celpe-Bras por meio desta prova, os examinandos podem ser avaliados em 5 níveis 

de proficiência, como mostra o quadro abaixo:

FIGURA 8 - GRÁFICO DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA DO CELPE-BRAS

9
_ ■ r  I■Wm

0 A 1.99 . 2 A 2.75 2.76 A 3.50 3.51 A 2,25 4.26 A 5

: D  \ ......................... +  - . . .

SEM  CERTIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIO INTERMEDIÁRIO AVANÇADO AVANÇADO
SUPERIOR SUPERIOR

Ilustração adaptada com base na fonte: INEP, 2019

22 Trata-se de elementos que contém textos verbais e não verbais e são usados para promover a 
conversa entre o entrevistador e o examinando. Eles são escolhidos pelo entrevistados através das 
informações que constam na ficha de inscrição do examinando.
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De acordo com a imagem, nota-se que apesar de serem 5 níveis de proficiência 

avaliados somente 4 são certificados. A classificação final do candidato é de acordo 

com a menor nota entre as duas partes, escrita e oral, em uma escala de 0 a 5 

ponto. Assim, os níveis podem ser: Intermediário, Intermediário Superior, Avançado 

e Avançado Superior.

É importante apresentarmos aqui alguns dos principais debates relação ao 

Celpe-Bras:

A partir de uma perspectiva social, pode-se afirmar que esses exames são 
considerados um objeto de poder, pois são o instrumento utilizado para 
atestar determinados saberes de um indivíduo e, consequentemente, para 
selecioná-lo ou excluí-lo de determinadas esferas. (NEVES; TOSATTI, 2017,
p. 126)

Assim, podemos ilustrar tal fato com as novas diretrizes do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) apresentadas na Resolução 2.216/18 onde se norteia o registro 

para exercício médico no Brasil quando o requerente brasileiro ou não, tiver se 

formado em faculdade de medicina estrangeira. Deste modo, no que se refere ao 

Celpe-Bras temos:

§ 1° O cidadão estrangeiro, para obter o registro nos Conselhos Regionais 
de Medicina, deve comprovar, além da documentação prevista no artigo 
2° do Decreto n° 44.045/1958, o Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) em nível intermediário, expedido 
pelo Ministério da Educação.

§ 2° Os médicos de nacionalidade estrangeira oriundos de países cuja língua 
pátria seja o português (Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal e Timor Leste) e aqueles 
cuja graduação em medicina tenha ocorrido no Brasil ficam dispensados da 
apresentação do Celpe-Bras quando de seu registro no Conselho Regional 
de Medicina.

Além disso, o exame também é exigido por universidades brasileiras para 

ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação, bem como 

para validação de diplomas dos profissionais que buscam trabalhar no país.

Após apresentarmos algumas considerações em relação ao Celp-Bras, 

devemos citar outras sociedades científicas no que tange a difusão do português: 

a Associação de Universidades de Língua Portuguesa (AULP), criada em 1990, a
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Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM), criada em 1991, 

o Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP), órgão das Comunidades de 

Países de Língua Portuguesa, com sede na Cidade da Praia, em Cabo Verde, criado 

em 1998, e a Associação Internacional de Língua Portuguesa (AILP), criada em 2001.

Além disso, temos: os 21 Centros de Cultura Brasileira criados e mantidos 

pelo Ministério das Relações Exteriores, sendo 15 na América Latina, 3 na Europa 

e 3 na Ásia. Em 2010, o Brasil criou duas Universidades Federais, a Universidade 

Federal da Integração Internacional Latino-Americana (Unila) em Foz do Iguaçu e a 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira em Renascença 

no Ceará que tem um papel importante na difusão e promoção da LP.

Sendo assim, apesar de existirem grandes ações para a internacionalização 

do português, e um grande interesse por parte de falantes de outras línguas, é possível 

afirmar de acordo com o histórico apresentado que o ensino de PLE é ainda uma 

área em expansão, ou seja, precisamos é necessário haver uma política linguística 

para que as Universidades possam ofertar cursos voltados para essa área. Quando 

o interesse é por parte de italianos, trata-se de um campo ainda pouco explorado 

na área da Linguística Aplicada. Deste modo, visando contribuir nessa dimensão de 

estudos, este trabalho apresentou a necessidade de ampliação da área de PLE.

2.5. Perfil geopolítico da língua portuguesa no séc. XXI: Aquisição e 

Aprendizagem

Tanto a aquisição quanto a aprendizagem são termos relevantes para 

pesquisas em torno das línguas estrangeiras. Krashen (1985) considera a aquisição 

com um processo automático que acontece no subconsciente, pela necessidade de 

comunicação, parecido com o processo de assimilação que ocorre com a LM, ou seja, 

não há um esforço consciente por parte do falante nem ênfase no aspecto formal da 

língua, mas sim no ato comunicativo. Por outro lado, aprendizagem é um processo 

consciente com efeito de saber sobre a língua, isto é, resultado do conhecimento 

formal "sobre" a língua. A aprendizagem muitas vezes é resultante das experiências 

em salas de aulas, onde o aprendiz é levado a pensar sobre a forma das línguas e 

explicitar as regras existente.

Atualmente, estudos sobre ensino/aprendizagem de línguas, demonstram 

que, tanto o processo de aquisição quanto o processo de aprendizagem indicam 

dois sistemas de interiorização do conhecimento da língua que se conciliam de
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acordo com o ambiente em que eles ocorrem. Em nosso estudo, usamos o termo 

aprendizagem para tratar a produção escrita de PLE pelos aprendizes italófonos.

A LP é uma das línguas mais faladas no mundo. É língua oficial em nove países: 

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, 

São Tomé e Príncipe e de Timor-Leste, todos eles membros da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP), inseridos em múltiplas matrizes geopolíticas 

e culturais. Desta forma, o português ocupa oficialmente 10,7 milhões de km2, 

cerca 7,2 % da superfície terrestre, distribuído em América, África, Europa e Ásia, o 

que resulta em aproximadamente 261 milhões de falantes como primeira ou como 

segunda língua no mundo, com realidades diversas, hábitos e culturas miscigenadas 

e situações econômicas opostas. Por exemplo, ele é falado em comunidades de 

imigrantes na África do Sul, na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos Estados 

Unidos, no Japão, em Luxemburgo e no Paraguai onde às vezes o seu conhecimento 

é de língua de herança. Além disso, é falado também em pequenas comunidades 

remanescentes do colonialismo português na rota da Ásia, como em Goa na Índia, 

Macau na China; ou em áreas de antiga ocupação portuguesa como no norte do 

Uruguai, como observa Faraco (2016).

Nessa perspectiva, Olmo e Cunha (2017, p.574) ilustram as comunidades 

lusófonas distribuídas no mapa-mundi.

FIGURA 9 - COMUNIDADE LUSÓFONAS NO MAPA-MUNDI

CABO VERDE

O .  GUINÉ BISSAU

•  #  DIASPORAS
GALIZA 

PORTUGALï

GUINÉ BISSAU G O A *

3MÊ O  GUINÉ EQUATORIAL

MOÇAMBIQUE

DIASPORAS

Ilustração adaptada com base na fonte: Olmo e Cunha (2017, p.574)
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De acordo com os autores, a gama de tons usada serve para apresentar as 

diferentes situações de uso da língua. Deste modo, o verde escuro representa os 

países onde é hegemônica, ou seja, o Brasil e Portugal; em verde mais claro, temos 

a indicação dos países onde o português é língua oficial e administrativa, porém 

convive com línguas nacionais, por exemplo, os países africanos de língua oficial 

portuguesa (PALOPs) e do Timor-Leste; num tom mais claro os autores ilustram as 

comunidades onde a língua se encontra em situação de diglossia, tal como ocorre na 

Galiza, Macau e nas diásporas lusófonas no Japão, no Canadá, nos EUA, na Austrália 

e em vários países europeus; em amarelo temos as denominadas línguas criolas de 

base lexical portuguesa, e por fim o verde mate refere-se a presença de comunidades 

lusófonas historicamente assentadas em países vizinhos como Uruguai e Argentina 

ou os moçambicanos e angolanos que moram e trabalham na África do Sul e na 

Namíbia. Além disso, os autores utilizam duas setas que se cruzam para assinalar os 

contínuos movimentos dessas populações e representam a interação entre elas.

Outro modo de se pensar na questão da nossa língua atualmente, seria a 

partir do modelo dos círculos de Kachru (1985) usado para representar a proliferação 

do inglês no mundo. Porém, no nosso caso adaptamo o modelo e indagamos os 

postulados de acordo com a realidade da língua portuguesa, no século XXI. Dado 

isso, teríamos, então:
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FIGURA 10 - CÍRCULOS DO PORTUGUÊS

CIRCULO DE EXPANSAO 
DO PORTUGUÊS.
Ex: A lem anha, A rgentina, 
B é lg ica, Chile, China, 
Espanha, EUA, França, 
Itá lia , M éxico, R om ênia 
e ou tros.

Ex: Brasil, P ortuga l, 
São Tomé e Príncipe

CÍRCULO INTERNO 
DO PORTUGUÊS.

CIRCULO EXTERNO 
DO PORTUGUÊS.
Ex: Angola, Cabo Verde, 
G uiné-B issau, Guiné Equatoria l, 
M oçam bique e T im o r Leste.

Ilustração própria

As considerações de Kachru são experimentais, porém, são pertinentes 

ao adaptá-las à atual situação da LP, pois nos permite algumas reflexões, as quais 

passaremos a discorrer.

O Círculo Interno que corresponde aos países onde o português é 

convencionalmente chamado de LM maioritária ou língua hegemônica (Brasil, 

Portugal, São Tomé e Príncipe). Como podemos observar, o círculo interno inclui 

os países onde a LP é falada como língua oficial, atualmente devido às políticas 

linguísticas. De acordo com Calvet (2002, p.145) essas políticas podem ser definidas 

como um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) 

e vida social, e planejamento linguístico como a implementação prática de uma 

política linguística. Para o autor, elas podem se feitas por grupos que desempenham 

papéis distintos na organização social, porém somente o Estado tem o poder e os 

mecanismos para pôr em prática as escolhas. Em outras palavras, podemos entender 

políticas linguísticas como um conjunto de propostas de um grupo social que busca 

solucionar problemas de comunicação numa comunidade linguística. Sendo assim, 

elas constituem os lugares e as formas de uso da(s) língua(s) na comunidade. Para 

Torquato (2009, p. 24) esses grupos podem ser supranacionais (lusofonia, francofonia) 

ou podem ser representantes de grupos sociais e étnicos no interior de um mesmo
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Estado político (catalães, flamengos, bascos, grupo étnicos latino-americanos e 

africanos). Ou seja, nos países do círculo interno temos um controle social feito pelo 

Estado que escolheu uma língua ou determinada variedade linguística para se tornar 

a língua oficial desses países. Entendemos que este método de escolha implica em 

um processo de exclusão. Por exemplo, quando um país como o Brasil, onde existem 

várias línguas faladas, uma delas se torna oficial, as demais passam a ser passíveis 

de repressão mesmo que de forma inconsciente. Além disso, é importante ressaltar o 

fato de a língua portuguesa ser oficial nesses países é consequência de um passado 

colonial que tinha o mito da língua materna dos cidadãos portugueses, que se opunha 

tanto a diversidade linguística na metrópole quanto nas colônias. Nessa perspectiva, 

Lucchesi (2012. p.46) chama a nossa atenção ao dizer que "na maioria dos países 

onde o português é língua oficial, o português é a língua materna de uma reduzida 

parcela da população. A grande exceção é o Brasil e Portugal...". Sendo assim, 

entende-se que entre os países do círculo interno, onde o português é língua oficial, 

ele muitas vezes pode não ser a língua materna de uma parte da população. Deste 

modo, ao falarmos da situação atual da língua portuguesa, devemos considerar que 

é uma língua viva em cada um desses países e que está em constante mutação, 

sendo influenciada por vários aspectos sócio-políticos e também por fatores como 

estrangeirismos, neologismos, gírias, influência da internet e outras variações. Desde 

1996, existe a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) que reúne os 

países da língua oficial portuguesa com o propósito de cooperação e o intercâmbio 

cultural entre os países membros e uniformizar e difundir a língua portuguesa.

O próximo círculo seria o externo que indica os países onde o português 

desempenha o papel de segunda língua devido à alguma razão histórica ou cultural 

(África do Sul, Andorra, Angola, Cabo Verde, Guiné- Bissau, Guiné Equatorial, 

Luxemburgo, Moçambique, Namíbia, Paraguai, Timor Leste e Uruguai). Sobretudo, a 

primeira questão a qual se deve levantar é: como elencar a primeira ou segunda língua 

de uma pessoa em regiões como na África onde a maioria da população tem como 

língua materna uma entre dezenas de línguas tantas. Além disso, regiões como Cabo 

Verde tem grande parte dos habitantes que falam uma língua crioula de base lexical 

portuguesa. Já em Luxemburgo, de acordo com o Relatório Nacional de Educação 

de 201823, o português é a segunda língua mais falada no país, 27% dos alunos do

23 Disponível em: <https://www.bildungsbericht.lu/media/ul_natbericht_fr_web.pdf>. Acesso em: 
Acesso em: 10 de jun. de 2019.
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sistema educativo luxemburguês usam essa língua em casa. No país vivem cerca 

de 100 mil portugueses, que representam 16,4% da população. Contudo, segundo 

o Instituto Internacional da Língua Portuguesa24, hoje, a implementação do ensino 

de Português em contexto escolar, encontra um grande desafio: vencer resistências 

da sociedade luxemburguesa, pois muitos professores e agentes educativos têm 

preconceitos e resistência em atribuir a língua portuguesa e a sua importância no 

processo de aprendizagem, contrariando o espírito presente nos discursos políticos 

e nos programas educativos do país. Outra barreira, está na divulgação da oferta da 

LP, atualmente, encontram dificuldades para equacionar formas diretas e eficazes 

para chegar ao público. Por fim, dentro da rede de ensino, encontra-se o desafio da 

integração curricular, quer como disciplina de opção, quer como língua de opção.

Outro aspecto, que devemos destacar é que esses círculos não são 

fechados, ou seja, eles podem se relacionar, por exemplo, com a possibilidade do 

português ser uma segunda língua dentro de um país onde ele é a língua oficial, 

assim como Ferraz (2011. p. 20) afirma "no Brasil, em se tratando de ensino de 

português como segunda língua, há três públicos em potencial, assim definidos: 

surdos brasileiros, índios brasileiros e estrangeiros [imigrantes]". Ainda de acordo, 

com as considerações da autora:

A existência desse público com demandas específicas vai de encontro a 
uma falsa ideia de que no Brasil todos são falantes de português como 
língua materna (L1). É certo que uma grande maioria se encontra nessa 
situação, mas é certo também que as minorias linguísticas que não possuem 
o português como L1 e vivem no território brasileiro contam com poucos 
projetos ou programas de ensino de português como segunda língua 
(FERRAZ, 2011, p. 20).

Por fim, temos o círculo de expansão onde indicaria os países que 

compreendem o português como uma língua internacional, mas dentro das suas 

fronteiras ele é ensinado como língua estrangeira (Alemanha, Austrália, Bélgica,

Bulgária, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Croácia, Espanha, EUA, Etiópia,

França, Geórgia, Hungria, Índia, Itália, Marrocos, México, Moldávia, Namíbia, Polônia, 

Reino Unido, República Checa, Romênia, Senegal, Suécia, Tunísia, Ucrânia, Vietnã, 

Zimbábue...). Em especial, podemos citar a América do Sul, onde alguns países

24 Disponível em: <https://iilp.wordpress.com/2017/11/28/a-manutencao-da-lingua-portuguesa-no- 
luxemburgo-e-uma-necessidade-e-um-desafio/>. Acesso em:10 de jun. de 2019.
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passaram a incluir o português como língua estrangeira na oferta obrigatória no ensino 

médio, como na Argentina e no Uruguai, reflexo da criação do Mercosul, assim: "(...) 

todas las escuelas secundarias del sistema educativo nacional, incluirán en forma 

obligatoria una propuesta curricular para la ensenanza del idioma portugués como 

lengua extranjera, en cumplimiento de la Ley 25.181.25

Ademais, de acordo com o Augusto Santos Silva26, ministro dos Negócios 

Estrangeiros de Portugal, estima-se que para ano de 2020, o português integre o 

currículo escolar de 32 países como forma de expansão e consolidação da LP no 

panorama global.

Diante do exposto, vale a pena destacar que ao considerarmos o termo 

"estrangeira" podemos remeter a posição do português como uma língua ensinada 

e aprendida por falantes que não a têm como língua materna e que necessariamente 

implica no envolvimento de mais de uma língua. Afinal, se é estrangeira, só pode ser 

com relação a algo que é familiar: a língua materna e/ou outras línguas. Porém, em 

tempos de globalização, temos a massificação dos saberes e à (in)acessibilidade dos 

conhecimentos formais e/ou informais produzidos nos quatro cantos do mundo em 

questões de minutos. Hoje de acordo com o Internet World Stats27 o português é a 

quinta língua mais usada na internet, com mais de 78 milhões de usuários. Assim, 

entende-se que cada vez mais vivemos entre fronteiras físicas e digitais, ou seja, num 

mundo desterritorializado.

Dado isso, com intuito de conferir a aprendizagem do português atualmente 

com um tom "aditivo" em relação a outras línguas, frisando o plurilinguismo das 

sociedades contemporâneas, ele pode ser ensinado como mais uma das línguas que 

estudantes possam conhecer.

Vale lembrar ao falarmos sobre LE de que nos últimos anos, o ensino de PLE 

vem sofrendo mudanças significativas. Podemos dizer que a crescente diversidade 

dos fluxos migratórios por questões sociais e econômicas constituem um dos 

principais agentes de transformação das sociedades e dos territórios. Dado isso, hoje 

países como Brasil e Portugal, por uma questão humanitária, têm recebido imigrantes

25 Lei26.468disponivel em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/145000-149999/149451/ 
norma.htm>. Acesso em 30 mar 2020.
26 Disponível em: <https://iilp.wordpress.com/2019/07/23/portugues-sera-lingua-curricular-em-32-paises-no- 
proximo-ano-letivo/?fbclid=IwAR29RR3eAG0ckobaxn0y8ivNOtiPlvrA7AiT-fE6CEdkhoSnYpXCAmEedck>. 
Acesso em: 10 de ago. de 2019.
27 Disponivel em: <https://www.internetworldstats.com/stats7.htm>. Acesso em 30 mar 2020.
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de diversas origens. Nessas situações, o português é a primeira ação de acolhimento, 

uma vez que ele envolve não só conhecimento linguístico estrutural, mas também as 

variantes sociais e elementos culturais.

A conclusão necessária dessas considerações é que o português no século 

XXI, está em meio a uma grande variedade de situações sociolinguísticas, o que nos 

permite compreender que a língua portuguesa não está distribuída homogeneamente 

pelo mundo todo. Desse modo, entendemos que milhões de pessoas estão 

aprendendo e falando o português nos mais diferentes contextos, gerando desafios 

importantes para pesquisadores da língua em todo o planeta.

2.6. O Ensino formal e o ensino informal de português brasileiro na 

Itália

Como acabamos de ver, a LP é um idioma em crescente difusão mundial, 

está entre as línguas mais faladas no mundo e presente em vastas regiões do 

planeta. Se pensarmos especificamente no território italiano, contexto no qual 

desenvolvemos esta pesquisa, encontramos muitos interessados em aprender o 

idioma, assim como instituições que promovem e ofertam o ensino/aprendizagem 

desta língua. Além disso, notamos também a presença do PB como língua 

de herança e algumas políticas linguísticas. Desta forma, acreditamos que é 

imprescindível contextualizarmos as especificidades do território de pesquisa.

Assim, a nossa proposta e ponto de partida é identificar a presença 

do ensino de português na Itália. Para esse fim, entendemos que é necessário 

distinguir as duas maneiras de como esse ensino acontece, por um lado temos 

a aprendizagem formal típica do aprendizado de LE, que ocorre em ambientes 

como sala de aula através de um processo consciente, com auxílio de professores 

e materiais didáticos. Sobre esse aspecto, Figueiredo (2002) considera a sala de 

aula como ambiente artificial, onde há um distanciamento do aprendiz do real de 

uso da língua alvo (LA). Por outro lado, identificamos a aprendizagem informal, 

que é aquela relacionada aquisição da L2 por estrangeiro, que acontece fora 

das salas de aulas, muitas vezes, por meio de um processo espontâneo, sem 

necessariamente a presença de um professor , onde ocorre a exposição real de 

uso da LA.

Por essa razão, inferimos que para uma contextualização devemos 

primeiramente compreender como funciona o ensino formal na itália, começamos
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pelas universidades. De acordo com o Centro Studio Orientamento (CESTOR)28 

atualmente, na Itália, existem cerca de 79 centros universitários entre públicos e 

privados. E, se observarmos individualmente cada uma destas instituições e seus 

respectivos quadros de ofertas formativas, constatamos, que cerca de 41 delas 

promovem alguma atividade relacionada a aprendizagem de português, ou seja, cerca 

de 51% das universidades italianas oferecem o ensino de português. Sendo elas:

1. Université degli Studi "Gabriele D'Annunzio" em Chieti e Pescara.

2. Université degli Studi di L'Aquila em Áquila.

3. Université degli Studi di Teramo em Teramo.

4. Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" em Nápoles.

5. Université degli Studi di Napoli "Federico II" em Nápoles.

6. Université degli Studi di Napoli "L'Orientale" em Nápoles.

7. Université degli Studi di Salerno em Salerno.

8. Université degli Studi di Ferrara em Ferrara.

9. Université di Bologna.

10. Université degli Studi di Modena e Reggio Emilia em Modena.

11. Université degli Studi di Parma em Parma.

12. Université degli Studi di Trieste em Trieste.

13. Université degli Studi di Firenze.

14. Université degli Studi Internazionali di Roma29 em Roma.

15. LUISS - Libera Université Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli em Roma.

16. Université degli Studi della Tuscia em Viterbo.

17. Université degli Studi di Roma "La Sapienza" em Roma.

18. Université degli Studi di Roma "Tor Vergata" em Roma.

19. Université degli Studi "Roma Tre" em Roma.

20. Université degli Studi di Genova em Gênova.

21. Politecnico di Milano em Milão.

22. Université Commerciale Luigi Bocconi em Milão.

28 Criado em 1992, o Centro Studio Orientamento é uma associação cultural, independente e sem fins 
lucrativos que tem como objetivo promover orientações, realizar pesquisas e oferecer informações sobre 
universidades. Atualmente, ela conta com o apoio do Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Università, 
il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro. Disponível 
em: <http://www.cestor.it/guide.htm>. Acesso em: 15 de jul. 2019.
29 Essa Universidade também é conhecida como Libera Università degli Studi "San Pio V".
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23. Università degli Studi di Padova em Pádua.

24. Università degli Studi di Bergamo em Bérgamo.

25. Università degli Studi di Milano em Milão.

26. Università degli Studi di Milano-Bicocca em Milão.

27. Università degli Studi di Torino em Turim.

28. Politecnico di Torino em Turim.

29. Università degli Studi di Pavia em Pavia.

30. Università degli Studi di Bari em Bari.

31. Università degli Studi del Salento em Salento.

32. Università degli Studi di Sassari na Sardenha.

33. Università degli Studi di Catania na Catania.

34. Università degli Studi di Palermo em Palermo.

35. Università degli Studi di Pisa em Pisa.

36. Università degli Studi di Siena em Siena.

37. Università per Stranieri di Siena em Siena.

38. Università degli Studi di Trento em Trento.

39. Università degli Studi di Perugia na Perúgia.

40. Università degli Studi di Verona em Verona.

41. Università "Ca" Foscari Veneza em Veneza.

Trata-se de um número significativo em relação ao ensino formal e se 

considerarmos as disposições territoriais destes centros universitários, teremos o 

português em quase todo o país. A Itália tem uma extensão de 301.338 KirP equivalente 

ao Estado do Maranhão com 331.937 KirP, não buscamos fazer nenhum juízo de 

valor, pelo contrário queremos chamar atenção para o fato de que em virtude desta 

disposição, o ensino formal de português está presente em 14 regiões do território 

italiano, que equivalem a cerca de 75% das regiões italianas. Deste modo, temos a 

seguinte distribuição.
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FIGURA 11 - DISTRIBUIÇÃO DO ENSINO FORMAL DE PORTUGUÊS NA ITÁLIA

Ilustração própria

Observamos que o ensino de português nos centros de estudos universitários 

ocorre nas seguintes regiões: Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Ádige, Friuli, 

Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia 

e Sardegna. Consequentemente, compreendemos que as únicas regiões que não 

oferecem o ensino de português nas suas universidades são: Valle d'Aosta, Marche, 

Calábria e Basilicata e Molise.

Além desta representatividade formal, outro fato que merece atenção entre 

essas universidades são os estabelecimentos que apresentam o português nas 

suas ofertas formativas, identificamos que a Faculdade de Letras e Filosofia e a 

Faculdade de Lingua e Literatura são as que na maioria dos casos, mais possuem 

disciplinas linguisticas no âmbito lusófono. Notamos também a presença interna da 

lingua portuguesa em outras estruturas da universidade, como o Centro Linguistico
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di Ateneo, que sustentam a promoção a difusão e a aprendizagem de língua, por 

exemplo:

FIGURA 12 - OFERTA DE CURSO DE PORTUGUÊS

JN !^ S -S .rr l  
Dl P M 1A

Corsi dl língua portoghese

Cenfro Irrrgrirtíticc

Fonte: CLA, 201 930

O cartaz acima serve para a divulgação do Centro Linguistico di Ateneo da 

Universidade de Pavia, que tem como objetivo principal promover e aumentar a 

conscientização com relação às línguas estrangeiras, neste caso a língua portuguesa.

30 Disponivel em: <https://cla.unipv.it/?page_id=53769>. Acesso em: 27 jul 2019.
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Além do Centro Linguistico di Ateneo, identificamos também o ensino da LP 

nas disciplinas:

• Lingua Portoghese Brasiliana Alfabetizzazione
• Lingua e Traduzione - Lingua Portoghese e Brasiliana
• Letteratura Portoghese e Brasiliana
• Mediazione Lingua Portoghese e Brasiliana
• Língua e Cultura Portoghese e Brasiliana
• Lingua e Linguistica Portoghese
• Letteratura e Didattica della Letteratura Portoghese
• Letteratura Portoghese
• Cultura e Società dei Paesi di Lingua Portoghese
• Interpretazione (Consecutiva e Simultanea Passiva) Ita-porto-ita
• Traduzione Portoghese - Italiano

A maioria destas disciplinas são ofertadas pela Faculdade de Línguas 

Estrangeiras e pela Faculdade de Letras e Filosofia de instituições como a Università 

di Verona, Università Ca' Foscari Venezia, Università degli Studi di Parma, Università 

degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia, Università di Bologna, Università 

degli Studi "Gabriele D'Annunzio" em Chieti e Pescara, Università degli Studi della 

Tuscia, Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Torino, Università 

degli Studi di Bari, Università degli Studi di Siena.

Com relação aos cursos de graduação, a língua portuguesa se faz presente 

em: Lingue e Letterature Stranieri; Mediazione Linguistiche Interculturali; Lingue, 

letterature e Culture moderne, mercati e culture dell'Ásia; Lingue, arti, storia e civiltà 

(CECILIO; 2013, p.5). Nestes cursos a posição da língua portuguesa pode variar entre: 

primeira, segunda ou terceira, em virtude do currículo escolhido pelo aluno ou devido 

à organização da própria Faculdade ou Universidade. Somando-se a isso, podemos 

visualizar nas ofertas das disciplinas a diferenciação entre a variedade brasileira e 

a portuguesa, por exemplo: Língua e Cultura Portoghese e Brasiliana, Letteratura 

Portoghese e Brasiliana. Isto marca o esforço das instituições em assegurar o ensino 

das duas variantes. Notamos também que a heterogeneidade linguística entre as 

duas variedades não ocorre somente na terminologia das disciplinas, mas também 

se dá na presença e seleção dos docentes, tal como vemos a seguir:
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FIGURA 13 - CONCURSO PARA PROFESSOR DE PORTUGUÊS BRASILEIRO

UNIVERSITÀ 
di VERONA

Diporti mento 
di UNGUE
I  LETTERATURE ST R A N IE R E

Data d i pubblicazione: 08 agosto  2019 

Data d i scadenza: 28 agosto 2019

B A N D O  PER  IL  C O N F E R IM E N T O  D l UN IN C A R IC O  D l IN S E G N A M E N T O  PER IL 
C O R S O  Dl L IN G U A  P O R T O G H E S E  (V A R IE T À  B R A S IL IA N A ) L IV E L L O  
A L F A B E T IZ Z A Z IO N E  NEI CO R SI D l S TU D IO  A F F E R E N T I A L  D IP A R T IM E N T O  Dl 
L IN G U E  E L E T T E R A T U R E  S T R A N IE R E  PER IL  1 “ S E M E S T R E  P ER  A  A . 2019 /2020

IL DIRETTORE

VISTO la Legge 30 dlcembre 2010 n.240. e In partlcolare l'art.23. comma 2 e l'art. 18 comma 1;

VISTA i l  “ Regolamenlo per il conlerirnento di iricarichi di insegriamento ad esperti e studiosi 
esterni, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240', emanato con D.R. n. 
1768/2011 con modifiche apportate dal D R. n. 924/2012 e del D R n. 1713/2014:

Fonte: Université di Verona, 201 831

Essas iniciativas de ensino formal demonstram que as universidades 

reconhecem a realidade de que no Brasil se fala o brasileiro, assim como propõe 

Bagno (2004. p. 177):

Estudar o brasileiro é dar voz a língua falada e escrita aqui, neste pais chamado 
Brasil, 92 vezes maior que portugal, habitado por uma população quase 17 
vezes mais numerosa. É perceber que todas as línguas mudam, que toda 
língua é um grande corpo em movimento, em formação e transformação, 
nunca definitivamente pronto."

Outro aspecto dentro do ensino formal é a certificação de competência 

linguística-comunicativa, o Celpe-Bras. Existe na Itália um posto aplicador que é o 

Centro Cultural Brasil-Itália da Embaixada do Brasil em Roma, uma instituição criada na 

década de 60 que visa desde então, o ensino formal e a promoção da língua portuguesa 

e da cultura brasileira. Dado isso, a instituição hoje oferta dos seguintes cursos:

31 Disponível em: <www.univr.it/it/concorsi/incarichi-di-collaborazione/collaborazione-coordinata-e- 
continuativa/0/5129>. Acesso: 23 ago 2019.
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TABELA 3 - CURSOS REGULARES

Cursos Regulares

Primeiro
Nível

O primeiro nível destina-se ao aluno principiante italiano (ou falante 
de língua neolatina) que não possui nenhum conhecimento formal da 
língua portuguesa. Ministrado totalmente em português, inicia com os 
fundamentos da fonética brasileira e adentra a estrutura básica da língua, 
apresentando grande parte dos verbos regulares, e alguns dos principais 
verbos irregulares, no presente simples, presente contínuo, futuro imediato 
e pretérito perfeito. Nessa fase do curso também ensinam-se o plural, 
as principais preposições e algumas expressões básicas da língua. Tem 
como objetivo capacitar o aluno para compreensão e conversação básica 
inicial: apresentação; expressão de gostos e preferências; e troca de 
informações em situações cotidianas.

Segundo
Nível

No segundo nível o aluno aprofunda o estudo dos verbos irregulares 
no presente e no pretérito perfeito. Além disso, inicia-se o estudo do 
pretérito imperfeito do indicativo, imperativo, pronomes pessoais oblíquos, 
comparativos, superlativos e diminutivos. Ao final desse nível, o aluno pode 
comunicar-se de forma simples e descrever aspectos da sua vida e do 
seu ambiente. Por meio de textos o aluno aprende também expressões 
idiomáticas e elementos da história do Brasil.

Terceiro
Nível

Durante o terceiro nível inicia-se o estudo do presente e do imperfeito do 
subjuntivo. Complementa-se o modo indicativo com a introdução do mais- 
que-perfeito e do futuro do pretérito, que enriquecem a conversação de 
base e a escrita. Neste nível está previsto também o estudo dos pronomes 
relativos variáveis e invariáveis, dos advérbios de modo, dos verbos 
irregulares em _ear, _iar e _uir e dos particípios regulares e irregulares. Ao 
final desse nível o aluno aprende um bom número de palavras e expressões 
em português e melhora a capacidade de comunicação em situações menos 
informais, podendo descrever experiências, eventos, sonhos e ambições. 
Textos narrativos ajudam a conhecer melhor a cultura e a história do Brasil.

Quarto
Nível

No quarto nível estudam-se especialmente às estruturas complexas da 
língua: o futuro do subjuntivo, o infinitivo pessoal e os tempos compostos 
do indicativo e do subjuntivo. A voz passiva e o discurso direto e indireto 
complementam as formas verbais. Pratica-se o uso das preposições na 
regência verbal e nominal. Há continuidade do estudo dos pronomes 
oblíquos, crase, preposições e locuções prepositivas. Ao final desse nível, 
o aluno será capaz de entender textos mais complexos e interagir com 
o interlocutor com maior fluência e naturalidade. Além disso, graças à 
aquisição de um vocabulário mais variado, poderá produzir textos sobre 
temas diversos, argumentando para defender determinado ponto de vista.
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Quinto
Nível

O quinto nível se propõe a revisitar as principais estruturas da língua e 
a propiciar momentos mais aprofundados e calorosos de conversação. 
Estimula-se a interpretação dos textos e a reescrita por meio das 
estruturas já conhecidas. Salientam-se as regras de acentuação gráfica; 
da concordância verbal e nominal; e há estímulo ao aprofundamento 
do conhecimento sobre os tempos verbais nos modos indicativo e 
subjuntivo. Continua-se o estudo das expressões idiomáticas e estudam- 
se as especificidades do uso dos pronomes. Ao final dessa fase o aluno 
consegue expressar-se com maior clareza e naturalidade, sendo capaz de 
compreender textos com certo grau de complexidade.

Sexto
Nível

No sexto nível o aluno deve alcançar maior desenvoltura no uso da língua 
portuguesa, demonstrando boa capacidade de compreensão de textos 
orais e escritos. Realiza-se gradualmente uma reflexão sobre aspectos 
históricos, sociais e culturais do Brasil através da leitura de textos 
teóricos, assim como artigos especializados, textos de jornais e revistas, 
obras literárias e material audiovisual. Pratica-se a leitura de textos que 
compreendam variedades linguísticas específicas (gírias, expressões 
idiomáticas e regionalismos). Revisam-se os conteúdos gramaticais mais 
complexos da língua portuguesa, proporcionando ao aluno as ferramentas 
necessárias para compreender e produzir textos orais e escritos sempre 
mais complexos. Prepara-se o aluno para interagir, com desenvoltura, em 
diferentes situações.

Fonte: Própria

Percebemos, pelas descrições, que independente do nível, não se faz a 

diferenciação entre uma variante brasileira ou portuguesa, e tampouco apresenta uma 

proposta de uso da língua em diferentes situações, pois a maioria das descrições 

estão voltadas para o uso da língua em situações formais, uma vez que há uma grande 

preocupação com os aspectos gramaticais da LP, o que nos leva a crer que segue 

uma abordagem mais tradicional de ensino de língua em que a língua em que a língua 

equivale a estrutura.

Notamos também, pelas descrições, que o contexto social dos alunos não é 

considerado. Aparentemente, os conteúdos apresentados são estáticos, por exemplo: 

"No segundo nível o aluno aprofunda o estudo dos verbos irregulares no presente e no 

pretérito perfeito. Além disso, inicia-se o estudo do pretérito imperfeito do indicativo, 

imperativo, pronomes pessoais oblíquos, comparativos, superlativos e diminutivos." e 

apesar de serem conteúdos voltados para o ensino de língua portuguesa, enfocam muito 

no aspecto gramatical. Sobre este fato, podemos refletir através das considerações de 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 1992, p. 113) que acreditam que o emprego da língua, ocorre
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em forma de enunciados e essa enunciação é definida como um produto de interação 

de indivíduos organizados socialmente, enquanto interlocutores reais, representantes 

médios de um horizonte social definido, determinado pela criação ideologia e social da 

época. Desse modo, para os autores, a língua integra a vida por meio de enunciados, 

estes podem ser escritos ou orais, que indicam as condições específicas e as 

finalidades de cada campo, não só por seu conteúdo formal: recursos lexicais, estilo 

de linguagem, gramática da língua, mas também por sua construção composicional e 

aspectos sociocomunicativos, inseridos assim em um contexto sócio-histórico.

Deste modo, infere-se que os Cursos Regulares do Centro Cultural Brasil- 

Itália da Embaixada do Brasil não identificam a importância da língua a ser integradora 

da vida através de enunciados, pois as propostas apresentadas indicam que os 

exercícios poderiam ser resolvidos com a acumulação de conhecimentos e de regras, 

voltados para os aspectos gramaticais da LP.

Outras ofertas apresentadas pelo Centro Cultural Brasil-Itália, são Grupos de 

estudo, divididos em três tipos de interesses, sendo eles:

TABELA 4 - GRUPOS DE ESTUDOS

Grupos de Estudos

Clube de Literatura 
Brasileira

Conversação Nível 
Intermediário

Preparação para o 
CELPE-BRAS

Encontros de apreciadores 
da literatura brasileira. A 
proposta é criar um espaço 
para compartilhamento 
de títulos de interesse, 
discussão sobre escritores 
e debate sobre produções 
literárias.

Através da discussão sobre 
temas da atualidade, da 
leitura de breves contos e da 
interpretação de textos simples 
de peças brasileiras, pretende- 
se melhorar a compreensão e 
tornar fluente a comunicação 
em língua portuguesa.

Curso preparatório 
com exercícios e 
informações para 
os candidatos ao 
exame CELPE- 
BRAS.

Fonte: Própria

Nos Grupos de Estudo, temos a oferta de Preparação para o Celpe- Bras, 

pela descrição o grupo busca apenas entender a estrutura e as exigências do exame. 

Por outro lado, temos a oferta do Clube de Literatura Brasileira, onde se considera 

os interesses do público-alvo e há uma tentativa de criar um ambiente de discussão 

sobre escritores e produções literárias, ou seja, uma proposta pertinente para se 

pensar a cultura que envolve a língua. Através dessa dela, os participantes têm a
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oportunidade de mergulhar diretamente na sociedade e na história do Brasil. Além 

disso, eles podem aprender expressões idiomáticas e novos vocabulários, sem falar 

que essas discussões permitem debates importantes sobre temas que ainda são 

discutidos nos dias atuais, tais como: preconceitos, diversidade, diferenças sociais, 

política, educação, entre outros. Nessa perspectiva, Koch e Elias (2006) acrescentam 

que a leitura numa abordagem sociocognitiva, deve contribuir com a formação de 

leitores para que eles possam compreender os propósitos comunicativos dos textos, 

realizando assim, uma leitura tendo em mente os diferentes contextos e esferas 

discursivas em que os textos foram escritos e circulam socialmente, com autonomia, 

superando práticas de leituras focalizadas na decodificação de informações e na 

literalidade dos textos.

Por fim, temos o Grupo de Conversação Nível Intermediário evidencia a 

preocupação da instituição na fluência do idioma. O que nos permite indagar o que 

significa ser fluente em língua portuguesa? Perguntamos, pois o termo é bastante 

vago e muitas vezes impreciso, abrindo espaço para interpretações pessoais. 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras (2008, 

p. 595), fluente é "[...] 2. Que fala ou escreve de maneira espontânea, com facilidade: 

O diplomata era fluente em inglês, francês e espanhol; ele fala um italiano fluente". 

Já O Grande Dicionário Houaiss de língua portuguesa32, na sua versão online, 

descreve como "1. Qualidade do que flui, fluidez. 2. Característica do que é natural, 

espontâneo". De acordo com as definições, subentendemos que é uma referência 

ao "falante nativo" e se é essa visão do Grupo de Conversação Nível Intermediário o 

conceito precisa ser problematizado. Primeiramente, nota-se que o entendimento do 

conceito de nativo não é unívoco entre os teóricos, pois depende do modo como o 

estudioso entende a língua e a concepção de língua que segue, para Chomsky (1965) 

por exemplo, o falante nativo de uma língua seria o único capacitado a reconhecer 

e usar todas as regras de sua língua de forma perfeita. Esse falante, que o autor 

denomina como"falante ideal" tem o conhecimento implícito a respeito das regras 

gramaticais de sua língua e as utiliza de forma inconsciente e criativa. Em virtude 

do gerativismo chomskyano, o "falante nativo" se transformou em uma entidade 

dotada de uma competência perfeita, capaz de ser referência para o certo e errado 

na língua. Compreendemos que essa competência alegada não existe, pois em uma

32 Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br>. Último acesso em: 04 jun. 2020.
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comunidade de falantes, cada um revela uma competência única, sendo alguns mais 

fluentes que outros e mais proficientes33 em algumas áreas do que outras. Diante 

disto, precisamos refletir e compreender a razão desse discurso etnocêntrico, para 

que não se tenha a ideia do mito do "falante nativo".

No último quadro de ofertas do Centro Cultural Brasil-Itália, identificamos 

propostas de nível avançado cujo escopo é aprofundar o conhecimento da língua 

portuguesa e da cultura brasileira. Assim, temos:

TABELA 5 - CURSOS AVANÇADOS

Cursos Avançados

Curso Objetivo

Leitura e 
Conversação

Aperfeiçoar a linguagem escrita e oral por meio da leitura e discussão 
de textos literários, históricos e da atualidade brasileira. O grupo 
será incentivado a realizar pesquisas e a apresentar seminários. 
A utilização de material audiovisual completará a metodologia 
empregada no programa.

O Povo 
Brasileiro

Uma viagem através da História do Brasil, que aprofunda o 
conhecimento sobre alguns de seus personagens principais. Além 
das aulas em classe, haverá apresentação de filmes didáticos para 
melhor ilustrar a história nacional e propiciar debate. O curso busca, 
ainda, o aumento da compreensão sobre a realidade brasileira 
atual, além do aprimoramento do nível de expressão oral em língua 
portuguesa. Os alunos serão convidados a preparar temas para 
dissertação em classe.

Redação, 
Conversação 
e Tradução

Aperfeiçoar a linguagem escrita e oral em língua portuguesa, 
através da utilização de material audiovisual e da leitura de textos 
motivadores que servirão de insumo para a conversação guiada e 
o desenvolvimento de textos escritos. Em cada aula também será 
dado espaço para o desenvolvimento de traduções, do italiano 
para o português, que contribuirão para a aplicação e a fixação das 
regras gramaticais necessárias para a produção de textos em linha 
com o uso correto da língua.

33 Segundo Scaramucci (2000), o termo proficiência não deve estar fundamentado no falante nativo 
ideal e monocultural. Pelo contrário, definir proficiência é incluir o propósito da situação de uso da 
língua, isto é, ao invés de uma proficiência única e absoluta, teríamos várias que dependeriam das 
especificidades de cada contexto em que a língua é usada. (Scaramucci, 2000, p. 14).
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Vídeo, Leitura 
e Conversação

Aperfeiçoar o conhecimento da língua, da história e da cultura 
brasileiras por meio de filmes ou documentários. A duração de 
cada aula, fixada em duas horas e meia, permitirá ver integralmente 
um filme ou documentário em português, realizar conversação e 
aprofundamento do assunto tratado, e analisar textos correlatos. 
Pesquisas e apresentações de seminários também farão parte da 
metodologia de trabalho.

Soltando a 
Língua

Aperfeiçoar o conhecimento da língua portuguesa através da prática 
oral, levando o aluno a alcançar uma maior segurança e fluência na 
fala. O curso prevê discussões estimulantes sobre os mais variados 
assuntos, com o auxílio de material audiovisual, jogos e simulações 
guiadas. O curso é dirigido a estudantes que já completaram os seis 
níveis de estudo da língua.

Fonte: Própria

Comparando o quadro com as demais ofertas de ensino formal, evidencia- 

se pela primeira vez, a possibilidade de práticas ligadas à vida moderna, por meio 

de materiais didáticos como filmes e documentários. Entretanto, vale ressaltar que 

o seu uso deve ser atrelado a uma abordagem crítica, ou seja, ao estudar textos 

literários, históricos e da atualidade brasileira, é preciso examinar cuidadosamente e 

questionar as condições sociais, políticas e históricas, para que os alunos possam 

ter uma reflexão crítica. Tais indicações vão de encontro com a concepção de ensino 

de Pennycook (1999). Para o autor, não basta apenas conectar o ensino de língua 

à realidade social, mas é preciso realizar conexões segundo questões de poder, 

desigualdades, discriminação, resistência e luta.

Além disso, o centro de Centro Cultural Brasil-Itália oferta ensino formal em 

outros cursos como: Curso de Dança Brasileira - Samba, Cinema Brasileiro e o de 

Português como língua de herança (PLH), esse último, ao qual passaremos a discorrer. 

De acordo à instituição:
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TABELA 6 - PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE HERANÇA

Português como Língua de Herança

Voltado a crianças descendentes de brasileiros, de 6 a 14 anos, já alfabetizadas. O 
foco deste curso é o desenvolvimento da leitura e da escrita (gramática e redação), 
visando aprofundar o contato com a língua portuguesa e a cultura brasileira: criar e/ 
ou desenvolver o sentimento de identidade, potencializando o uso do português 
(do familiar ao comunitário). As turmas mistas são divididas em: PLH I (crianças que 
frequentam da 1a à 5a série elementar) e PLH II (para crianças com mais de 10 anos e 
pré-adolescentes, com forte conhecimento da língua).

Fonte: Própria

Em síntese, notamos que prevalece a visão estrutural de ensino de língua 

(gramática) e a ideia de uma língua portuguesa uniforme. Além disso, há dois outros 

conceitos que merecem destaque: a identidade e a cultura. Entendemos que não se 

pode estudar uma língua sem considerarmos estes fatores, ou seja, temos aqui uma 

tríade (língua, cultural e identidade) que não pode ser dissociada, tal como nos indica 

Rajagopalan (1998,p. 41).

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso significa 
que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior e fora da língua. Além 
disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e através dela 
depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução 
e vice-versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do indivíduo
têm implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades em
questão estão sempre num estado de fluxo.

Considerando isso, notamos que ao se pensar em língua, precisamos 

considerar fatores culturais, nos quais estão entrelaçados a identidade, raça, etnia 

dentre outros aspectos do sujeito que estão em fluxo.

Tecidas essas considerações a respeito do ensino formal do PB na Itália, 

acreditamos que é importante ainda discorrermos sobre o ensino informal. Neste 

caso, iremos discorrer sobre o Português como Língua de Herança (PLH). No que 

toca a definição, Cummin (1983) afirma que lingua de herança (LH) é a língua de 

uma comunidade minoritária ou de imigrantes, que possui características próprias: 

I. quanto ao período de aquisição, geralmente na primeira infância pois é a língua da

familia; e II. quanto ao contexto da imigração ou de minoria linguística histórica ou

autóctona. Ortale (2016, p. 30) acrescenta que o termo LH remete aspectos afetivos
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ligados aos laços ancestrais de uma pessoa, um sentimento de afiliação, em relação 

à língua e à cultura. Tendo isso, buscaremos apresentar alguns dos contextos de 

ensino informal onde o PB caracteriza-se como (PLH).

Na Itália, usa-se o termo língua d'origine ou língua etnica conforme os 

documentos do Ministério da Educação Italiano e nos decretos referentes às diretrizes 

da política linguística do Conselho da Europa, porém ainda assim, as políticas 

linguísticas não reconhecem o valor das línguas de herança, por exemplo, não existem 

medidas que as protejam/garantam como seu ensino nas escolas. Sobretudo, Oliveira 

de Souza (2018, p.1298) afirma que nos últimos quatros anos tem surgido no território 

italiano novas iniciativas e associações organizadas pelas comunidades de brasileiros 

que visam a criação de um ambiente de resgate e manutenção da língua portuguesa. 

Esse movimento da sociedade civil, junto à iniciativa de pesquisadores e educadores 

em torno do PLH, tem contribuído para chamar atenção das autoridades brasileiras e 

de outros países, como a Itália, para a importância deste tema (MENDES, 2015, p.80).

Deste modo, podemos ilustrar a situação italiana, apresentando 13 iniciativas 

presentes no país, que são:

• Casa do Brasileirinhos de Rovigo: Projeto de bilinguismo para crianças. 
Localizada na região do Vêneto, na área metropolitana de Rovigo.

• Projeto Bambalalão - Português como Língua de Herança. Localizado na 
região Vêneto, na cidade Verona.

• Projeto Pirulito - Português como Língua de Herança. Localizado na região 
Vêneto, na área metropolitana de Valdobbiadene.

• Projeto "Pede" Moleque da Associação VemBrasil. Localizado na região do 
Vêneto, na cidade de Pádua.

• Projeto Língua e Cultura Brasileira, na região da Lombardia, na área metropolitana 
de Cremona.

• Projeto Contando Histórias da Associação Warã, na região de Piemonte, na 
cidade de Torino.

• Casa do Brasil, na região da Tocana, na cidade de Florença
• Projeto Quintal, na região da Toscana, na área metropolitana de Borgo San 

Lorenzo
• Curso de PLH para crianças na região do Lacio, na cidade de Roma
• Projeto Pindorama da Associação Brasil Vivo, na região de Lácio, na cidade de 

Roma
• Projeto Brasilidade - Pais com filhos bilíngues, na região da Campanhia, na 

cidade de Nápoles.
• Projeto Ciranda Brasileira na Calábria, na região da Calabria, na 

áreametropolitana de Cosença
• Mamães brasileiras, na região da Sardenha, na cidade de Cagliari
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Ademais, podemos citar duas outras grandes iniciativas que vão além das 

terras italianas, uma se chama Elo Europeu de Educadores de Português como Língua 

de Herança (Elo Europeu)34 criado em 2013 e idealizado por Adenilson Pereira, Andréa 

Menescal, Juliana Azevedo Gomes e Maria José Maciel. Outra iniciativa, seria o 

Simpósio sobre o Ensino de Português como Língua de Herança (SEPOLH)35 nascido 

em 2014 com o intuito de compartilhar conhecimentos e experiências relacionados 

ao ensino de POLH.

Das características mencionadas, evidencia-se que dentro do contexto 

italiano existem hoje iniciativas que buscam a manutenção do POLH dentro do 

binômio língua-cultura nos contextos de migração. Essa é uma área de estudo 

ainda em expansão com um longo caminho para trilhar, uma vez que ainda existe 

a invisibilidade das línguas de herança trazidas pelos imigrantes, seja nas políticas 

linguísticas, seja nas escolhas educacionais que priorizam a aprendizagem do italiano 

L2. Além disso, falta informação da sociedade em geral sobre a importância das 

línguas de herança, conforme afirma Oliveira de Souza (2018. p.1300)

Associando a isso, é interessante observar quem são os falantes de PLH 

no território italiano. Segundo Benedini (2015, p.82) no ano de 2013 havia 55.966 

imigrantes lusófonos, dentre eles 43.202 eram brasileiros, a autora ainda afirma que 

eles estavam entre os trinta maiores grupos nacionais de imigrantes na Itália. Ao 

buscarmos hoje, segundo os últimos dados apresentados e disponibilizados pelo 

Istituto Nazionale di Statistica (Istat) em janeiro de 2019, identificava-se que o país 

tem uma população de aproximadamente 59.990.465 habitantes, composta de 

5.255.503 estrangeiros, dos quais 50.690 são brasileiros vivendo em situação regular 

e distribuídos do seguinte modo:

34 Disponivel em <https://eloeuropeu.org>. Acesso em: 20 de ago. de 2019.
35 Disponível em <https://sites.google.com/site/sepolh/simposio-atual> Acesso em: 20 de ago. de 2019.
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TABELA 7 - BRASILEIROS VIVENDO LEGALMENTE NA ITÁLIA EM JANEIRO DE 2019

Regione
Brasiliani % su tutta 

la popolaz. 
straniera

Variazione 
% anno 

precedenteMaschi Femmine Totale %

1. Lombardia 4.743 9.567 14.310 28,2% 1,21% +4,9%

2. Lazio 1.847 4.451 6.298 12,4% 0,92% +4,7%

3. Veneto 1.740 3.772 5.512 10,9% 1,10% +9,2%

4. Piemonte 1.495 3.254 4.749 9,4% 1,11% +4,3%

5. Emilia- 
Romagna 1.023 2.744 3.767 7,4% 0,69% +4,1%

6. Toscana 1.182 2.559 3.741 7,4% 0,90% +4,6%

7. Campania 555 1.815 2.370 4,7% 0,89% +4,6%

8. Puglia 312 1.027 1.339 2,6% 0,96% +5,2%

9. Liguria 332 876 1.208 2,4% 0,83% +8,1%

10. Marche 320 871 1.191 2,3% 0,87% +3,8%

11. Calabria 495 691 1.186 2,3% 1,05% +19,0%

12. Sicilia 279 862 1.141 2,3% 0,57% -1,2%

13. Abruzzo 317 651 968 1,9% 1,08% +8,8%

14. Umbria 174 475 649 1,3% 0,67% +6,2%

15. Trentino-Alto 
Adige 185 456 641 1,3% 0,66% +2,9%

16. Friuli Venezia 
Giulia 148 468 616 1,2% 0,56% +4,4%

17. Sardegna 178 394 572 1,1% 1,02% +4,8%

18. Basilicata 46 144 190 0,4% 0,82% +11,8%

19. Molise 51 99 150 0,3% 1,08% +54,6%

20. Valle d'Aosta 23 69 92 0,2% 1,11% +4,5%

Totale ITALIA 1S.44S SS.24S S0.690 1,0% +5,6%

Fonte: Istat36

Registra-se, então, que os brasileiros representam 1,0 % da população 

estrangeira presente no país. Sendo ainda este grupo representado infelizmente por 

visão binária, composta majoritariamente por 35.245 mulheres e por 15.445 homens 

distribuídos entre todas as regiões italianas. Deste modo, as cidades que abrigam

36 Disponível em: <https://www.istat.it>. Acesso em: 20 de ago. de 2019.
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mais de 1 mil de brasileiros são: Milão com 5.851 (Lombardia), Roma com 5239 

(Lacio), Torino com 2.837 (Piemonte), Verona com 1807 (Veneto) e Florença com 1432 

(Toscana).

Ao compararmos com os últimos 6 anos, notamos que o número de brasileiros 

cresceu cerca de 30%.

TABELA 8 - BRASILEIROS VIVENDO LEGALMENTE NA ITÁLIA NOS ULTIMOS ANOS

Regione 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Abruzzo 968 890 870 765 719 737 643

Basilicata 190 170 131 126 118 132 111

Calabria 1.186 997 797 677 647 627 464

Campania 2.370 2.266 2.141 2.114 1.881 1.867 1.617

Emilia-Romagna 3.767 3.620 3.411 3.367 3.355 3.417 3.198

Friuli Venezia Giulia 616 590 549 531 511 532 532

Lazio 6.298 6.015 5.783 5.609 5.510 5.578 4.246

Liguria 1.208 1.117 1.074 1.008 1.013 1.052 973

Lombardia 14.310 13.641 12.861 12.347 11.935 12.204 11.124

Marche 1.191 1.147 1.086 1.084 1.082 1.093 1.123

Molise 150 97 109 70 97 105 105

Piemonte 4.749 4.553 4.392 4.316 4.224 4.452 4.143

Puglia 1.339 1.273 1.211 1.137 1.101 1.061 975

Sardegna 572 546 537 484 438 429 408

Sicilia 1.141 1.155 1.127 1.017 811 833 721

Toscana 3.741 3.577 3.412 3.355 3.302 3.172 2.959

Trentino-Alto Adige 641 623 583 603 615 688 690

Umbria 649 611 591 547 546 541 503

Valle d'Aosta 92 88 99 114 127 133 126

Veneto 5.512 5.046 4.646 4.512 4.555 4.549 4.496

Totale ITALIA 50.690 48.022 45.410 43.783 42.587 43.202 39.157

Fonte: Istat37

Apesar do crescimento, identificamos que em algumas regiões ocorreu a 

diminuição de residentes brasileiros, como é o caso de Trentino Alto Adige e Valle 

d'Aosta. Por outro lado, temos um crescimento significativo em todas as outras 

regiões, em destaque a Lombardia, com 3.186, o Lácio com 2.052, o Vêneto com

37 Disponível em: <https://www.istat.it>. Acesso em: 20 de ago. de 2019.
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1.016, a Toscana com 782 e o Piemonte com 606 que são hoje as regiões que mais 

projetos têm e associações de manutenção de POHL, conforme vimos anteriormente.

Notamos que a relação de intercâmbio populacional entre o Brasil e Itália já 

não é de hoje, as suas origens se remontam a partir do século XIX, por exemplo, entre 

1885 a 1959 havia no Brasil cerca de 1.507.695 italianos (IBGE, 2000). Contudo, de 

acordo com Benedini (2015, p. 83), o movimento migratório hoje é invertido, uma vez 

que o Brasil enfrentava uma crise política-institucional com dificuldades econômicas 

e altos índices de inflação, que são considerados como um dos principais fatores 

desencadeadores dos processos migratórios de brasileiros para o exterior. Sendo 

assim, considerando o caso de ítalo-brasileiros, eles voltavam para as terras dos 

seus ancestrais e contam com um incentivo que a Itália oferecia aos descendentes. 

Ainda de acordo com autora, no ano 1912 foi promulgada a lei n° 555 que "previa 

que todos os descendentes em linha direta masculina dos súditos do Reino da Itália 

(formado em 1861), mesmo que nascidos no exterior, teriam direito à nacionalidade 

italiana."(2015, p.84). E, a partir da constituição republicana, esse direito passar a 

ser estendido também aos descendentes de mulheres italianas, nascidas após 1948. 

Tendo em vista essas questões entendemos o fato de termos tantos brasileiros na 

Itália, soma-se a isso também a cidadania italiana obtida através do casamento (Lei 

n°91/92), os residentes irregulares e os naturalizados.

Ademais, constatamos uma cooperação educacional entre os dois países de 

acordo com o Itamaraty (2019)38, existe um grande interesse dos brasileiros pela Itália 

para cursar toda a graduação, participar de programas de mobilidade acadêmica 

ou para a realização de estágios. Deste modo, no ano de 2018, 1.489 vistos foram 

concedidos pelo governo italiano para brasileiros. Segundo o Itamaraty (2019), 

o Brasil, ocupa a 7a posição de país que mais envia estudantes para estudar no 

território italiano e o 4° país com o qual as universidades italianas possuem mais 

acordos bilaterais, um total de 879. Vale destacar que, durante sua vigência e apesar 

de todas as polêmicas, o Programa Ciências sem Fronteiras, possibilitou que cerca 

de quatro mil brasileiros estudassem na Itália.

Considerando esta cooperação educacional, a Embaixada do Brasil em Roma 

tem atuado de modo a:

38 Disponível em: <http://roma.itamaraty.gov.br/pt-br/cooperacao_cientifica_e_tecnologica.xml>. Acesso 
em: 20 de jun. de 2019.
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a) incrementar, tendo como foco a internacionalização, o apoio à realização de 
novos acordos de parceria entre instituições de ensino e pesquisa brasileiros 
e italianos, para promover a mobilidade de professores, pesquisadores e 
estudantes, que prevejam a elaboração de convênios em dupla-titulação;

(b) aumentar a participação em debates, seminários e feiras do setor que 
envolvam temas como o reconhecimento dos períodos de estudo, dos 
créditos e dos títulos obtidos no exterior, para que o estudante/pesquisador 
consiga dar sequência a sua trajetória de aprendizado quando de seu retorno 
ao Brasil;

(c) estabelecer novos canais de diálogo com os atores italianos, inclusive 
governamentais, como o Ministério da Educação, da Universidade e da 
Pesquisa (MIUR). Por sua natureza estratégica, a embaixada tem dado ênfase 
ao mundo da inovação e da pesquisa, por meio de ações que facilitem e 
apoiem a entrada de pesquisadores no sistema de pesquisa italiano e vice- 
versa. (Itamaraty, 2019)

Essas ações ilustram as tentativas da Embaixada em promover a cultura e 

ciência brasileiras, permitindo assim, a expansão da língua, no fundo nada mais é que 

um recurso importante para a política externa. Uma forma de diplomacia cultural, que 

de acordo com Barba (2008, p.1):

[...] llamaremos diplomacia cultural al conjunto de operaciones y obras 
culturales o educativas orquestadas por el Estado con ayuda de diversos 
socios para asegurar una presencia cultural nacional en el extranjero, con fines 
de política exterior. En efecto, los Estados se han servido tradicionalmente 
de la cultura para la difusión de una imagen positiva en el exterior"

Ribeiro (2011 [2008]. p.31) acrescenta que a diplomacia cultural contempla o 

intercâmbio de pessoas, promoção da arte e dos artistas, ensino de língua, distribuição 

integrada de material de divulgação, apoio e projetos de cooperação intelectual e 

técnica, integração e mutualidade na programação. Dado isso, a diplomacia cultural 

se torna uma ferramenta consistente para destacar o Brasil no cenário italiano.

Uma outra fonte para a realização da diplomacia cultural, seria o programa 

institucional de internacionalização da Capes39, instituição que vem sendo sucateada 

pelas ações presidenciais, mas independente dessas conturbações políticas, a

39 Disponível em: <https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/editais/editais/20032019_CAPES. 
PrInt_EDITAL_41_2017_-_ALTERAÇÃO.pdf>. Acesso em: 14 jul 2019.
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agência incentiva a internacionalização de instituições de ensino superior (IES) e 

institutos de pesquisa (IP) e goza de grande prestígio internacional.

Notamos que a cooperação entre os dois países já possui um histórico de 

acordos, tais como o Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico- 

Tecnológica, Técnica e Cultural40, assinado em 17 de outubro de 1989 e ainda em 

vigor41. Outra iniciativa é o programa Brasil Próximo42 com o objetivo de viabilizar 

projetos de cooperação descentralizada com foco no desenvolvimento local, em 

parceria com Estados e municípios. Deste modo, o programa envolve cinco regiões 

da Itália: Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romanha e Ligúria. Ainda, analisando o 

histórico de cooperação, identificamos o acordo assinado pelo ex presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva e o ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi, em 12 de abril de 2010 

com o intuito de aprofundar a parceria estratégica entre Brasil-Itália, que tinha um 

plano de ação que previa: Diálogo Político, Cooperação Judiciária, Concentração 

Inter-Regional, Cooperação em Matéria técnico-militar e de defesa, cooperação na 

área espacial, Cooperação Econômica Comercial Industrial e Financeira, Cooperação 

entre Pequenas e Médias Empresas, Turismo, Energia, Cooperação Cultural e 

Acadêmica, Cooperação Científica e Tecnológica, Cooperação Descentralizada, 

Cooperação Trilateral, Saúde, Cooperação Esportiva, Ações em benefício das 

comunidade brasileira e italiana e a Cooperação Cultural e Implementação.

Dentre todas essas ações, gostaríamos de destacar a Cooperação Cultural e 

Acadêmica ainda em vigor43, que quando escrita discorria do seguinte modo:

"As Partes ressaltam a importância da cultura como instrumento de promoção 
e fortalecimento de suas relações, considerando especialmente os profundos 
vínculos histórico-culturais entre o Brasil e a Itália, forjados pela presença no 
Brasil da maior comunidade de origem italiana fora da Itália.

Neste contexto, as Partes expressam satisfação com as negociações para 
a elaboração de um Programa Executivo Cultural e com o lançamento, pela 
parte italiana, de amplo programa de eventos a se realizar em todo o território 
brasileiro a partir de 2011.

40 Disponível em: <http://roma.itamaraty.gov.br/pt-br/cooperacao_cientifica_e_tecnologica.xml>. 
Acesso em: 20 de jun. de 2019.
41 Disponível em: < http://www.abc.gov.br/CooperacaoTecnica/AcordosVigentes/CGCB> Acesso em: 
20 de jun. de 2019.
42 Disponível em: <http://www.brasilproximo.com/?page_id=19&lang=pt>. Acesso em: 20 de jun. de 2019.
43 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/ficha-pais/5270-republica-italiana>. Acesso em: 20 
de abr. de 2020.
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O Brasil e a Itália atribuem prioridade ao reforço da cooperação cultural 
e acadêmica como meio de favorecer a aproximação continuada e o 
conhecimento recíproco entre as sociedades brasileira e italiana.

As Partes reafirmam que a intensificação da cooperação cultural e acadêmica 
será promovida, inclusive mediante coordenação de esforços entre o Poder 
Público e o setor privado.

As Partes se comprometem a dar continuidade à realização de cursos, 
conferências e ciclos de seminários com vistas à promoção do ensino dos 
respectivos idiomas.

À luz do disposto no Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-União 
Europeia, o Brasil e a Itália buscarão assegurar a criação de redes, parcerias, 
iniciativas conjuntas e intercâmbio de pesquisadores entre instituições 
acadêmicas brasileiras e italianas. Nesse contexto, será estimulada a 
conclusão do convênio em negociação entre a Associação Brasileira de 
Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e a Conferência 
dos Reitores das Universidades Italianas (CRUI), com vistas a, entre 
outros fins, favorecer a mobilidade de doutorandos e pós-doutorandos." 
(ITAMARATY; 2019. grifo nosso)

Percebemos que os países que utilizavam a cultura e a língua como 

instrumentos de promoção internacional e também como mecanismos para a 

superação das barreiras que separam os povos.

A presente seção discute os processos sociais e linguísticos em torno do 

ensino de PB. Começou por descrever o ensino formal do PB dentro das universidades, 

para entender a visão de LP que as instituições italianas têm em relação à norma 

brasileira e portuguesa, assim, seguiram as caracterizações das disciplinas ofertadas 

pelas redes de ensino. Deste modo, foi possível identificar a presença da LP também 

dentros dos CLAs.

Ao tratar da certificação de competência linguística comunicativa, 

apresentamos o Centro Cultural Brasil-Itália, que é uma instituição criada para a 

promoção da LP e cultura brasileira, o que permitiu uma investigação e uma análise 

preliminar dos cursos de língua ofertados.

No âmbito da história dos países, constata-se o ensino informal, onde tem 

o português como língua de herança. No contexto linguístico italiano, foi possível 

identificar as políticas linguísticas, os atores sociais e as ideologias presentes em 

algumas instituições.
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Por fim, no que diz respeito às relações entre ambos os países, observou-se 

o uso da língua e da cultura como mecanismos de diplomacia cultural, principalmente 

nos acordos assinados entre eles.

3. SUBSÍDIOS DA LINGUÍSTICA APLICADA PARA O ENSINO DE PB 

PARA FALANTES DE ITALÓFONOS

3.1. Os "erros“

Discutimos até aqui aspectos relacionados à LP e à aprendizagem de PLE: 

um panorama diacrônico da língua e seu histórico no campo de estudo e pesquisa 

enquanto LE. Por se tratar de uma investigação com incidência sobre os ''erros", 

nos parece imperativo apresentar também um panorama sobre os ''erros" como 

área de pesquisa dentro da linguística, especialmente no que se refere ao ensino/ 

aprendizagem de LE. E também uma visão das diferentes definições.

A questão dos "erros" é um assunto de grande interesse, pois através da 

compreensão e descrição dos "erros" dos aprendizes, podemos inferir e explicar o 

processo de aprendizagem de uma LE, além de contribuir para o aprimoramento da 

ação pedagógica.

Por mais que seja um assunto de interesse, notamos que o entendimento do 

conceito de "erro" não é unívoco entre os teóricos, pois depende do modo de como o 

estudioso entende a língua e a concepção de língua que segue. Além disso, Cattana 

e Nesci (2004) afirmam que por um longo tempo os "erros" foram temidos, pois se 

pensava que o objetivo de um método de ensino fosse evitar que os estudantes 

os cometessem. Por outro lado, estudiosos como Ellis (1999), Figueiredo (2005) e 

Allwright e Bailey (1991) justificam que definir os "erros" não é uma tarefa fácil. Como 

afirmar Allwright e Bailey (1991), uma definição bastante usual de "erros" sempre faz 

alguma referência a uma forma linguistica que não corresponde à norma culta da 

LA. Nessa perspectiva, Ellis (1999) também considera como um desvio da norma 

considerada culta. Contestando essa linha de pensamento Sacconi (1995. p.8)44

44 Para o autor, é útil eliminar do vocabulário escolar palavras como "corrigir" e "correto" ao se referir 
a frases. "Corrija estas frases"é uma expressão que deve dar lugar para esta, por exemplo: "Converta 
estas frases da língua popular para a língua culta". Além disso, o autor indica que uma frase correta 
não é aquela que se contrapõe a uma "errada"", é, na realidade , uma frase elaborada conforme as 
normas gramaticais da norma culta.
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alega que, em rigor, ninguém comete "erro" em língua, o que normalmente se comete 

são transgressões da norma culta. Para Ellis (1999. p.67), "o erro pode ser avaliado 

de diferentes maneiras, dependendo de quem o faz, onde e como ele ocorreu".

Percebemos que a concepção de "erro11 vai de um elemento negativo até o 

oposto, como um indicador de aprendizagem. Numa perspectiva de construção de 

conhecimento, o primeiro estudioso a valorizar ''erro" como fonte de informações 

foi S. Pit Corder em 1967. O autor afirma que os "erros" são significativos, pois 

informam o progresso realizado pelo aluno e o quanto ainda precisa aprender, e 

também apresentam evidências ao pesquisador sobre o processo de aquisição e 

aprendizagem da língua em questão. Segundo Corder (1967, p.24-25), é possível 

dividirmos os "erros" em duas categorias: Mistakes, que são "erros" resultantes 

de lapso de memória, por condições físicas ou psicológicas, caracteristicamente 

assistemáticos, ou seja, o aprendiz conhece a regra da língua, mas não a aplica 

adequadamente. E Errors que, por sua vez, refletem o conhecimento intrínseco que 

se tem da língua, eles são de competência, portanto, sistemáticos, ou seja, o aprendiz 

desconhece a regra gramatical. Edge (1989) está de acordo com esse ponto de vista 

positivo e nos apresenta uma nova classificação: Slips, "erros" que o próprio aluno 

é capaz de corrigir, pois se trata de simples descuido. Errors, quando o aprendiz é 

incapaz de localizar e corrigir seu "erro". E, Attempt, uma tentativa do aluno de se 

comunicar usando estruturas ou vocabulário ainda não aprendidos.

Se pensarmos, especificamente, na língua italiana é possível encontrarmos 

também duas outras definições, conforme o Dicionário de Glottodidattica (Balboni, 

1999) Sbaglio que é um "erro" casual, não sistemático45 e "Errore" que refere-se a um 

"erro" estável, sistemático46. Com isso, inferimos que sbaglio seria o desvio causado 

por uma falta de atenção momentânea por parte do aprendiz de LE, enquanto errore 

diz respeito às regras de formação da LE que os alunos estão aprendendo, elas 

são assimiladas ou não conhecidas, assim, o estudante não consegue reconhecer e 

identificar o ''erro''.

A visão de "erro" como um fator positivo também é apresentada por Fernández 

(1990, p.51) "se professores e alunos estivessem convencidos de que os erros não 

só são inevitáveis, mas também necessários, se evitaria muitas inibições, facilitando

45 Sbaglio: "È un errore causale, non sistemático". Balboni (1999, p. 86)
46 Errore: Il concetto di errore riferisce ad una divianza stabile, sistemática. Balboni (1999, p.38)
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assim a superação do erro, e ganhariasse tempo para criar condições favoráveis para 

o desenvolvimento da língua."47

Ao considerar os ''erros" como significativos dentro do processo de ensino/ 

aprendizagem de LE, Corder (1967) destaca três características: I) eles fornecem ao 

professor, o quanto os aprendizes assimilaram, ou seja, o progresso dos aprendizes; 

II) eles fornecem aos pesquisadores, evidências dos instrumentos pelos quais os 

aprendizes descobririam regras de LE, como a língua é aprendida e as estratégias 

usadas, III) eles servem de instrumentos, pelos quais os aprendizes de LE descobrem 

regras de LE e aprendem com os erros. Dado isso, subentendemos que os ''erros'' 

ocorrem porque os aprendizes estão buscando se aproximar da LE.

Com relação à maneira de trabalhar os ''erros", alguns autores reconhecem 

que não existe uma estratégia ou técnica determinada a se usar, pois isso irá depender 

muito do aluno ou do grupo. Segundo Durão e Garcia (2004, p.131) "a presença do 

erro é natural nos contextos de ensino/aprendizagem de línguas. Significa inquietação 

para uns, utilidade para outros. Seja qual for a opinião de quem se depara com o erro 

sua aparição é inevitável". Assim, Richards e Sampson (1994, p.4) defendem que 

"os erros não devem ser vistos só como problemas a serem superados, mas, de 

preferência, como as características normais e inevitáveis que indicam as estratégias 

que os aprendizes usam."

Durante a nossa pesquisa bibliográfica encontramos alguns trabalhos de 

Navarro (2007), Sales e Cunha (2014) e Cordeiro (2018) que tratam essas questões 

sob a nomenclatura de inadequação ou desvios. O referido tratamento pode ser 

aplicado em alguns aspectos para nosso estudo, porém não citaremos aqui, dentro 

da nossa investigação, nos apoiaremos no conceito de ''erro" apresentado por Corder 

(1967) em que o "erro'' é algo inevitável e necessário no processo de aprendizagem. 

Ademais, usamos o termo "erro" entre aspas, pois se trata de uma problemática 

muitas vezes associada a um noção folclórica de "erro" que está atrelada a tudo que 

não está de acordo com a régua da Gramática Tradicional (doravante GT) (Bagno, 

2001, p. 25).

47 Texto original da tradução: Si profesores y alumnos estuviéramo convencidos de que los errores 
no solo son ineludibles, sino también necesarios, se evitaría muchas inhibiciones, facilitando así 
la superación del error, y se ganaría tiempo para crear las condiciones favorables donde pudiera 
dessarrollarse la lengua. (Fernández; 1990, p.51, tradução nossa)

97



3.2. Intercompreensão

Quando aqui se tratou de identificar os ''erros'' lexicais e morfológicos, 

optamos, primeiramente, em apresentar questões inerentes à LP, visto que ao final 

tratamos da capacidade de compreensão mútua entre duas línguas pertencentes ao 

continuum  de uma mesma família linguística, no caso às línguas românicas, por parte 

dos seus interlocutores.

Até o momento, a nossa fundamentação teórica percorreu diversas correntes 

e conceitos linguísticos, como a linguística histórica, aprendizagem de LE, "erros", 

dentre outros. A partir de agora, discorremos sobre a Intercompreensão, e a adotamos 

tanto de um ponto de vista natural das sociedades, como a abordagem de ensino.

O termo "intercompreensão" segundo Escudé e Calvo del Olmo (2019. p.11) 

foi cunhado em 1913 por Jules Ronjat, no entanto, ainda não é suficientemente 

divulgada no âmbito acadêmico. Porém, de acordo com os autores, é simples de 

explicar o seu significado: "dois interlocutores se encontram, cada um falando - ou 

escrevendo - na sua própria língua e se esforçando para entender a língua do outro". 

Segundo, Blank (2019) trata-se de uma forma de comunicação multilíngue onde cada 

um entende a língua do outro e se expressa na sua própria língua, esse fenômeno 

tem acontecido ao longo de toda a história da humanidade, relatórios medievais, por 

exemplo, mostram que nas feiras, negociantes interagiam cada um na sua língua, 

entendendo-se.

Dentro do âmbito acadêmico, a intercompreensão (doravante IC) teve origem 

na linguística contrastiva e nos anos 90 é integrada à área de Didática das Línguas - 

Culturas. Com relação à importância da IC, Andrade et al (2007) afirmam:

Na dimensão mais política, a intercompreensão compreende-se como uma 
noção capaz de consciencializar para a diversidade linguística e cultural 
dos contextos em que o sujeito se move, numa atitude de valorização e de 
respeito por todas as formas de comunicação verbal, de ser e de estar, isto 
é, pressupõe-se que o tratamento didáctico da intercompreensão promove a 
vontade de compreender o outro. (ANDRADE et al., 2007, p. 23)

Escudé e Calvo del Olmo (2019. p.12) acrescentam que essa modalidade de 

comunicação apresenta algumas vantagens: I) eficiência, cada interlocutor usa uma 

língua que conhece bem, II) Igualdade, ninguém impõe sua língua ao outro. Enquanto 

prática comunicativa, segundo os autores, ela pode ser bem-sucedida, desde que os
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interlocutores adotem algumas estratégias, como explicaremos na nossa metodologia 

e análise de dados.

Embora ressaltarmos que a IC seja uma prática bastante antiga, na didática 

de línguas, o conceito surgiu na Europa, com a construção da União Europeia, 

buscando-se pensar em forma eficaz para se compreender as línguas oficiais e de 

trabalho dos vinte e cinco estados membros (Blank, 2009) de maneira a não se propor 

uma língua como superior a outra, uma vez que a língua se constitui como uma forma 

de poder e de dominação. Deste modo, ainda em conformidade com a autora:

O interesse pelo desenvolvimento da intercompreensão surgiu, dessa forma, 

no fim dos anos 80, início dos 90, quando a Comunidade Européia (sic.) passou a ser 

chamada de União Européia (sic.). Porém, é fato que os europeus já dominavam essa 

técnica com muita antecedência. Há documentos indicando que, desde as feiras 

medievais de Troyes en Champagne, os clientes e negociantes que vinham de toda 

a Europa sempre interagiam cada um na sua língua materna, entendendo-se sem 

maiores dificuldades (BLANK, 2009, p.2).

Outra ressalva inicial importante que devemos fazer é que, apesar dos 

primeiros estudos serem essencialmente sobre aspectos interlinguísticos da IC entre 

línguas geneticamente próximas48, com o passar do tempo, a IC se estendeu a outros 

grupos de línguas, interessando-se igualmente por dimensões interlinguísticas e 

extralinguísticas, integrando cultura e natureza multimodal dos suportes.

Assim, como a visão de ''erros'' os conceitos relacionados a IC não são 

unívocos, em virtude das diferentes possibilidades de interpretação que se pode ter 

com o fenômeno. Diante disso, iremos apresentar algumas das mais recorrentes como 

a de Blanche-Benveniste, pioneira nos estudos e publicações sobre a temática que 

propõe: "situações em que os interlocutores possam compreender a língua do outro, 

distinguindo entre competência "ativa" da língua materna e competência "passiva" 

da outra língua (2001, p. 455). Já para Doyé (2005, p. 7) trata-se de "uma forma de 

comunicação na qual cada pessoa se exprime na sua própria língua e compreende 

aquela do outro". Tais concepções demonstram a sua evidenciação como "estratégia 

comunicacional ou relação social entre pessoas" (SANTOS, 2007) ou conforme outros

48 Vários projetos envolvendo línguas próximas vêm sendo desenvolvidos no âmbito europeu. As 
línguas eslavas são representadas, atualmente, pelo projeto EuroComSlav e, as germânicas, pelos 
projetos EuroComGerm, SIGURD, IGLO. Já no que tange às línguas românicas, os projetos EuRom4, 
EuroComRom, GALATEA e GALANET constituem-se nos mais expressivos.
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autores "inter-entendimento" entre línguas (MEISSNER et al. 2004) e (BLANCHE- 

BENVENISTE, 2006). Além disso, temos autores como Eco (1996) e Hermoso(1998) 

que chamam a atenção para o carácter comunicacional da prática que fundamenta 

estratégias educacionais e políticas europeias. Sobre as diferentes perspectivas de 

IC, Santos et. al. (2007, p.6) nos sintetizam:

TABELA 9 - PERSPECTIVAS DE IC

• Um método de aprendizagem de línguas, "qui repose sur la similitude dês 
langues, sur leur apparentement" (North, 2006:6);

• Uma forma de comunicação "dans laquelle chaque personne s ’exprime dans 
sa propre;

• Langue et comprend celle de láutre" (Doyé, 2005:7);

• Um objecto de aprendizagem (Doyé, 2005:7);

Uma competência receptiva de uma língua desconhecida, "not only as the 
result of linguistic transfer (in-between languages of the same family) but (and 
especially) as the result of the transfer of receptive strategies in the framework 
of a general interpretative process which underlies all communicative activity" 
(in sítio-web do projecto EU& I);

Capacidade que qualquer sujeito tem para aceder ao sentido de uma 
língua estrangeira nunca estudada, e nunca contactada aos níveis oral e /  
ou escrito, através da promoção de estratégias de descodificação baseadas 
no conhecimento que tem da sua própria língua (a língua materna) ou das 
línguas estrangeiras que já estudou e com as quais contatou (Veiga, 2003:41);

• Uma "capacidade de estabelecer pontes entre línguas e culturas e uma 
abertura e curiosidade face a novas experiências comunicativas" (Andrade & 
Moreira, 2002).

Fonte: Santos et. al.: (2007, p.6)

Dentre as diferentes perspectivas, o nosso trabalho se identifica com as 

considerações de Christian Degache (2009) que a define a IC como: "compreender a 

língua do outro e se fazer compreender na sua língua". Pois, conforme destaca Carola 

(2015, p. 31):
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Ela aborda dois aspectos essenciais à noção de intercompreensão: a 
compreensão (escrita e oral) e a interação - esta última compreendida aqui 
não somente no contexto do encontro de dois ou mais sujeitos, mas no 
contexto do encontro do sujeito com as línguas conhecidas ou em fase de 
descoberta, e do sentido construído neste encontro

A partir dessa conceituação, entendemos as relações políticas-sociais 

que estão relacionadas nas experiências em IC, independente da finalidade - seja 

ela afetiva, econômica ou educacional - compreender a língua do outro pode ter 

atitudes direcionadas a abertura para outro, valorização do conhecimento do outro, 

ao interesse pela relação com outro. Da mesma maneira que se fazer compreender 

na sua língua também possui fenômenos inter relacionais, como a intencionalidade 

e o empenho de se colocar para o outro de forma clara e compreensível. Para esta 

dissertação, foi necessário levar em consideração esses aspectos atrelados a uma 

visão de "erro" positiva.

3.3. Produção e compreensão escrita em LE

A produção textual permite o professor observar se os seus alunos adquiriram 

habilidades e competências que permitam utilizar de forma eficiente os recursos 

linguísticos da língua. Em outras palavras, permite verificar o uso da língua dentro de 

um contexto de produção, adequado ao assunto e ao interlocutor, de modo a atingir 

satisfatoriamente o seu propósito comunicativo. Para Richards (1997), aprender a 

escrever é uma das tarefas mais difíceis que os aprendizes encontram seja na LM ou 

LE, e poucos se consideram aptos a produzirem textos com um mínimo de acuidade. 

A produção escrita pode ser considerada muitas vezes traumática pelos estudantes 

porque ainda há uma visão pedagógica que dá ênfase na redação finalizada e perfeita. 

Com isso, os alunos devem apresentar um bom domínio das estruturas aprendidas e 

escrever de acordo com determinada temática para que os professores corrigiam e 

avaliem, proposta, que em alguns casos, são desvinculadas da realidade.

De acordo com Carvalho (1999), a partir da década de 60, o modo como a 

escrita é encarada do ponto de vista pedagógico, sofre uma significativa evolução 

devido à tomada de consciência das dificuldades que os alunos revelavam ao escrever 

e à falta de preparação dos professores em lidarem com os alunos. Esta evolução 

está ligada ao abandono das metodologias de análise tradicionais, assim, surge uma 

nova perspectiva caracterizada pelo processo de construção do texto.
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Com o passar do tempo, especificamente na década de 80, estudos de casos 

e experimentações foram desenvolvidos, de maneira complementar, para abordar a 

produção escrita no ensino da LE. De acordo com Richards (1997), o discurso escrito 

apresenta características diferentes da língua falada. Os aprendizes, ao buscarem se 

expressar no código escrito da língua enfrentam incertezas, frustrações e medos. As 

ideias podem estar prontas, mas, ao escrever, elas se confundem, devido à busca: pelo 

vocabulário apropriado, pela ortografia, pela sequência lógica e pela clareza. Nesse 

sentido, Brown (1994) alega que na escrita, pelo fato de não existir um interlocutor 

direto, exigi-se um domínio de estruturas complexas da língua, busca-se eliminar 

redundâncias, combinações sintáticas, utilizar recursos de coesão e coerência e usar 

vocabulário apropriado.

Por tudo isso, consideramos que a produção escrita envolve: habilidade dos 

aprendizes em se comunicar na LE, habilidades cognitivas e também desafios sociais 

relacionados à LA. Esses fatores sociais e cognitivos, mais as estratégias que os alunos 

usam irão nos ajudar a compreender a realização de alguns "erros" na produção escrita.

A compreensão da produção escrita dos aprendizes de LE irá depender do 

modo como a encaramos, por exemplo, raramente em curso de LE convencional é 

permitido se expressar em LM. Nesse sentido, Escudé e Calvo del Olmo (2019, p.65) 

declaram que no ensino-aprendizagem de línguas no âmbito acadêmico não prevê o 

contato entre as línguas como princípio pedagógico e axioma epistemológico. Dessa 

maneira, impõe-se o monolinguismo na sala de aula, ou seja, obriga-se o docente e os 

discentes a usarem somente a LA, e, por outro lado, almeja-se que sejam desenvolvidas 

de forma simultânea as competências de expressão e compreensão escrita e orais. 

Nessa perspectiva, a produção e a interação são observados como garantia de 

autenticidade e eficácia.

Assim, considerando-se a abordagem da IC, não só a LM é válida, como todas 

as outras que pertencem à mesma família podem fazer parte da didática. Tal fato ocorre, 

pois, a IC não se concentra nas quatro competências simultaneamente: produção 

escrita, compreensão escrita, produção oral e compreensão oral, alguns estudos dessa 

abordagem optam por prestigiar a compreensão da escrita como ponto de partida.

A IC justifica a entrada da compreensão escrita como recurso inicial, sob três 

argumentos (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019. p.66): I. A escrita é o maior meio de 

difusão de informação (sites, redes sociais, mensagens instantâneas, chats, todo o tipo 

de hipertexto), se comportando como um vetor de legítima representação da língua 

oral. II. É na escrita que o estudante irá perceber com mais clareza as semelhanças e
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contrastes com a(s) língua(s) que ele já conhece. III. A escrita espressa os traços orais, 

pois "a escrita surge como um vetor da oralidade direta, mas também assume nuances 

frente a uma língua oral que precisa de sincronia e da presença dos participantes no ato 

da fala para produzir uma situação comunicativa realmente autêntica".

De acordo com os fatos apresentados, consideramos que a escrita exerce 

um papel central na formação linguística e no processo de aprendizagem de LE, 

permitindo desenvolver uma consciência linguística crítica. Com isso, promove 

oportunidades para italófonos de usar o PLE para comunicar ideias, sentimentos, 

opiniões, conhecimentos e informações. A produção escrita é um processo interativo 

e, como tal, envolve um público-alvo, uma compreensão, um conteúdo, um propósito 

comunicativo e um formato de texto.

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1. Metodologia

Essa pesquisa caracteriza-se como exploratória e de levantamento de dados 

ao mesmo tempo, possui uma abordagem predominante qualitativa, uma vez que 

consideramos aspectos relacionados à subjetividade dos participantes, por meio da 

expressão escrita. Assim, caracterizado como quantitativo/qualitativo, o nosso estudo 

tem como principal objetivo analisar, por meio dos dados obtidos, os "erros" lexicais 

e morfológicos no aprendizado de PLE por italófonos quando estes produzem textos 

escritos no ambiente de ensino formal.

Tomamos como amostra um total de 17 textos, os quais variam entre uma 

a três laudas, o que consideramos com material rico, pois apresentam o nível dos 

sujeitos, a prática e o interesse dos alunos em produção escrita em PLE. Os dados 

obtidos por meio da produção escrita foram feitos para a disciplina de Língua e 

traduzione portoghese e brasiliana 1 (L-LIN/21). Por meio desses dados, realizamos 

o levantamento, a análise e a conclusão de acordo com a metodologia de Corder 

(1992, p.34-37) que usa a compilação, a identificação, a descrição, a explicação e a 

avaliação dos "erros". Os "erros" foram descritos através de uma visão tradicional49

49 Consideramos por tradicional a pespectiva de ensino que privilegia o estudo linear, sistemático e 
fechado das formas linguísticas, e o torna a base norteadora das aulas.
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de língua e agrupados em morfológicos e lexicais, segundo as considerações de 

classificação de Fernández (1990) com algumas adaptações necessárias para a 

nossa descrição.

A partir deste corpus analisamos se os ''erros" identificados apresentam 

tendências ao longo do processo de produção escrita de PLE, para isso, usamos os 

filtros de intercompreensão de acordo com as considerações de Escudé e Calvo del 

Olmo(2019).

4.2. Contexto do estudo

Os dados da pesquisa foram desenvolvidos num ambiente formal de ensino/ 

aprendizagem de PLE, no contexto de sala de aula da Universidade de Pádua, de 

fevereiro a junho de 2015. Neste período, os alunos estavam regularmente matriculados 

no 1° ano da graduação de Mediazione Linguistica e Culturale e cursavam o segundo 

semestre da disciplina de Língua e traduzione portoghese e brasiliana 1, convém 

ressaltar, uma diferença entre o Brasil e a Itália, no país europeu o ano letivo começa 

em setembro. Desta maneira, o primeiro semestre inicia em setembro e vai até o final 

de janeiro, enquanto o segundo ocorre entre o mêses de fevereiro e junho.

O curso de Mediazione Linguistica e Culturale prevê uma formação 

interlinguística com acesso às áreas da linguística, da economia, das ciências sociais 

e da cultura. Além disso, os mediadores, durante os três anos do curso, adquirem 

conhecimentos de língua, literatura e tradução, onde podem escolher as seguintes 

línguas: inglês-americano, francês, inglês, neerlandês, neogrego, português, 

brasileiro, romeno, espanhol, alemão, húngaro, russo, polonês, tcheco, eslovaco, 

sérvio, croata e esloveno. O profissional formado está preparado para trabalhar 

como assistente linguístico na administração pública, como mediador intercultural, 

serviços públicos, organizações internacionais, como especialista em comunicação 

interlingual e como tradutor.

Nesta graduação da UNIPD, o ensino formal da LP é ofertado por um 

professor leitor português para a norma europeia e um professor leitor brasileiro 

para a norma brasileira, ficando a cargo do estudante qual norma irá seguir, ou seja, 

a universidade reconhece a realidade linguística existente entre as duas línguas, 

conforme explicitamos ao longo do Capítulo 2 - Considerações sobre o português 

brasileiro e o italianos : histórias cruzadas dentro do continuum românico. Ademais, 

a LP é dividida no curso entre os 2 primeiros anos da graduação, sendo Língua e
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traduzione portoghese e brasiliana 1 (L-LIN/21)50 no primeiro ano com um total de 

225 horas, e Língua e traduzione portoghese/brasiliana 2 (L-LIN/09)51 no segundo 

ano com um total de 300 horas, essas cargas horárias são divididas entre encontros 

presenciais em sala de aula e horas de estudo autônomo do aluno no âmbito de cada 

unidade curricular. Além disso, a língua portuguesa e brasileira também é ofertada 

como terceira língua no último ano. Caso o aluno queira, pode dar continuação 

dos estudos por mais dois anos e obtenção da laurea magistrale in traduzione 

specializzata, que consiste em adquirir competências específicas na tradução escrita 

de textos técnicos, além da utilização de recursos tecnológicos.

Com relação à ementa da disciplina Língua e traduzione portoghese e 

brasiliana 1, os pontos essenciais apresentados eram: I) reconhecer as peculiaridades 

ortográficas e fonéticas da língua portuguesa, nos padrões europeu e brasileiro, II) 

lições e exercícios teóricos, para adquirir habilidades correspondentes ao nível A2, 

conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (QECR). No que diz 

respeito aos conteúdos, a disciplina foi dividida em dois módulos, no primeiro havia 

introdução à história da língua portuguesa e às culturas dos países oficiais de língua 

portuguesa. E no segundo, estudava se os sistemas fonéticos e gráficos do português, 

fundamentos de morfologia e sintaxe (artigo; substantivo, adjetivo; numeral; pronome; 

preposição; conjugação de verbos regulares e alguns verbos irregulares; sintaxe de 

modos e tempos verbais), por fim, a leitura e tradução de alguns textos da bibliografia 

de referência como: Profilo di storia linguistica e letteraria del Portogallo dalle origini al 

Seicento de Giulia Lanciani e A língua portuguesa nos seus percursos multiculturais de 

Sonia Netto Salomão. No tocante às regras gramaticais estabelecidas, a indicações 

bibliográficas foram: Grammatica Portoghese de Giulia Lanciani, Nova Gramática do 

Português Contemporâneo de Celso Cunha e Lindley Cintra, Moderna Gramática 

Portuguesa de Evanildo Bechara e o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa de 

Mauro de Salles Villar; Francisco Manoel de Mello Franco e Antônio Houaiss.

Por tudo isso, subentendemos a presença tradicional de ensino da língua, na 

UNIPD, baseada essencialmente no domínio de estruturas linguísticas, aquela que 

associa características (ortográficas e fonéticas) da LP ao ensino da norma padrão

50 Informações disponíveisem:<https://didattica.unipd.it/offerta/2015/SU/IF0312/2008/000ZZ/1102040>. 
Acesso em: 20 de abr. de 2020.
51 Informações disponíveisem: <https://didattica.unipd.it/offerta/2014/SU/IF0312/2008/000ZZ/1101713>. 
Acesso em: 20 de abr. de 2020.
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dessa língua. Assim, temos como indica Bagno (2001, p.56) duas operações: repetir e 

reproduzir, ou seja, a repetição da doutrina gramatical e, junto com ela, a reprodução dos 

mitos e preconceitos que a gramática tradicional ajudou a cristalizar nas concepções 

de "erro". Nota-se que esse ensino com o objetivo de atender às habilidades do QECR, 

pode aprofundar o abismo entre a língua real e o padrão ideal. É preciso, questionar, ou 

seja, ao propor conteúdos sobre história da língua portuguesa e às culturas dos países 

oficiais de língua portuguesa, é importante apresentar os processos históricos, sociais 

e políticos que levaram à constituição do cânon linguístico. No plano linguístico, ao 

tratar da fonética, da morfologia e da sintaxe é imprescindível mostrar, de que modo 

a norma padrão é uma tentativa de conservação de formas linguísticas que nem 

sempre representam as variedades reais.

4.3. O perfil dos sujeitos

Os sujeitos investigados nesta pesquisa são na grande maioria italianos, 

falantes de italiano como LM ou L2, mas a turma também tinha um estudante 

angolano, um estudante ucraniano, um cubano e seis estudantes brasileiros, devido 

à essa diversidade de pessoas, usamos o termo italófonos que refere-se às pessoas 

que falam italiano. Na época da pesquisa, esses estudantes tinham faixa etária entre 

19 a 27 anos, aprendizes de nível básico, intermediário e avançado de português 

como língua estrangeira.

Para assegurar o carácter anónimo e confiabilidade desses participantes, as 

identificações nas produções escritas foram protegidas, assim não há como saber 

quem é o autor. No tocante à LE, identificamos que todos os alunos possuíam alguma 

outra língua além do italiano e do PB, em destaque o inglês, em diversos graus de 

proficiência, seguido pelo espanhol, pelo francês e pelo alemão. Dado isso, identifica- 

se uma diversidade linguística-cultural entre os alunos pesquisados, que eram 30 no 

total. Sobre o preparo linguístico de PLE antes da chegada ao curso de mediação 

linguística, só os estudantes brasileiros e o angolano haviam já tido o contato com 

a língua. Com relação aos motivos pelos quais os alunos escolhiam estudar o PLE, 

destaca-se a realização de intercâmbio na graduação ou para fazer estudos na pós- 

graduação, considerando o programa Erasmus Mundus. Ao considerar o Brasil, a 

principal motivação se deu pela fato de querer conhecer a cultura brasileira.
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4.4. A coleta de dados

Os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados por meio da produção 

escrita, uma redação com tema fechado, escolhido pelo aluno, sobre a obra "Praça 

da Canção" de Manuel Alegre (1936), um livro de poemas que retrata o período em 

que o poeta esteve na guerra, na prisão e no exílio. Trata-se de uma produção escrita, 

sem limite de palavras cujo objetivo era o aluno expressar uma temática favorita, ou 

seja, o estudante deveria produzir um texto de tipo argumentativo em que conste a 

sua opinião sobre um determinado assunto da obra do poeta português, embasado 

por uma cadeia de argumentos. Desse modo, a produção escrita, na nossa pesquisa 

é constituída de textos sobre o tema da viagem, da lágrima, das cores, do exílio, das 

mulheres, dentre outros. Os estudantes utilizaram material de apoio, dispunham de 

dicionários e acesso à internet para ajudar com estruturas linguísticas ou vocabulares. 

Nesse sentido, as redações foram produzidas individualmente no contexto da sala de 

aula, com um tempo de duas horas aulas. Para a coleta de dados, convidamos todos 

os alunos para participar da pesquisa, porém apenas 17 demonstraram interesse em 

contribuir com a redação, atingindo assim a amostra usada em nosso estudo.

4.5. Classificação dos "erros" lexicais e morfológicos

O nosso estudo apresenta a classificação dos "erros'' de acordo com as 

concepções da UNIPD, ou seja, um abordagem tradicional baseada na norma padrão, 

como vimos na ementa da disciplina de Língua e traduzione portoghese e brasiliana

1. Nesse sentido, os ''erros" serão quantificados e categorizados como lexicais e 

morfológicos conforme Fernández (1990, p.44-47), mas com algumas adaptações 

ao nosso contexto de PLE, para conseguirmos demonstrar que fatores podem gerar 

esses "erros". Com relação aos "erros" lexicais, a autora propõe uma subclassificação 

dividida entre dois grupos, o primeiro são os "erros" lexicais de forma, que são 

aqueles relacionados à : uso de significante próximo, formações não reconhecidas, 

estrangeirismos - empréstimos, gênero e número (Fernández, 1990.p.76). E o segundo 

grupo são os ''erros" lexicais de significado, que são aqueles relacionados à: lexemas 

com semas comuns, porém não adequados ao contexto, mudanças entre derivados 

da mesma raiz, registro não apropriado à situação, ser - estar, perífrases e outros 

(Fernández, 1990, p.93).

107



Na sequência apresentaremos esses ''erros'' lexicais com os exemplos 

identificados por Fernández (1990) em sua pesquisa de análise de "erros" na 

aprendizagem de espanhol como LE.

TABELA 10 - "ERROS" LEXICAIS

"Erros" Lexicais

Categoria Subcategoria Exemplos

Uso de um significante de 
espanhol próximo "campana" (campana).

"Erros" 
lexicais de 

forma

Formações não reconhecidas 
em espanhol "examinación", "malignosa"

Estrangeirismos - 
empréstimos "servietta", "various".

Gênero "una "viaje", "la color".

Número "la ola era suave", "hicimos much 
a fotografia".

Lexemas com semas comuns 
porém não adequados no 

contextos

"faltar-quedar", "aprender-estudiar", "ir- 
venir-volver-andar", "tener-estar-haber"

Mudanças entre derivados da 
mesma raiz

"califato" (califa), "un visitado" (una 
visita)".

"Erros" 
lexicais de

Registros não apropriados a 
situação

"cogimos nuestras bicicletas y pr ahi 
ibamos","Encima descubrimos em los 

lejos unos tiburones..."

significado
Ser - Estar "ellos son en mi pais", "estábamos 

viajeros".

Perífrase "limpiar el cuerpo" (lavarse), "punto de 
vista" (mirador)

Outros
"tienda de companero" (tienda de 

campana), "dar la campana" (dar la 
hora)

Fonte: Própria

No que concerne aos "erros'' morfológicos, Fernández (1990. p,132) os dividi 

em três grupos, os ''erros'' de paridgmas, que são aqueles relacionados à : número, 

gênero, verbos e outros. Os ''erros'' morfológicos de concordância em gênero, em 

número, em pessoa e outros. Por fim, os "erros" morfológicos de valores e uso das
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categorias: artigos, outros determinantes, pronomes, verbos e preposições. A tabela 

abaixo ilustra os principais "erros" morfológicos identificados por Fernández (1990).

TABELA 11 - "ERROS" MORFOLÓGICOS

"Erros" Morfológicos

Categoria Subcategoria Exemplos

Número (formação) "trabajadoro", "el artisto", "su madrino’.

"Erros" 
morfológicos de 

paradigmas

Gênero (formação) "leis", "profesors", "lunas de mieles".

Verbos "cojó" (cogió), "veí"(vi), "ha murió" (ha 
muerto)

Outros (pessoa , determinante): "ello" (él), "nos" 
(nosotros), "esto" (este).

Em gênero "muchas luces apagados", "la ambiente 
frío".

"Erros" 
morfológicos de 

concordância
Em número "otro razones poderoso", "problemas 

social".

Em pessoa "vosotros están cansado", "yo fue a 
Granada".

Artigos
"Hay - cosa que", "Estudió la Biologia", 

"nació en el pueblo de Cataluna", "era un 
dia mejor de las vacaciones

"Erros" 
morfológicos de 
valores e usos 
das categorias

Outros
determinantes (escolha): "este’ por "ese" e por "aquel

Pronomes
"_pasamos bien"(lo), "a

nosotros__ gusta más Espana", no tenía
ganas de comerse", "te vas a ser feliz".

Verbos "se cayó pero no le pasaba nada", "cuando 
llegamos hizo viento por eso se ve..."

Preposições "es la costumbre de japonesa", "miro mis_
hijos","va de pie o con coche", "aprende en"
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4.6. Filtros de Intercompreensão

Para Escudé e Calvo del Olmo (2019) os conceitos operacionais da didática 

da IC são: o continuum  de línguas, a intencionalidade e a previsibilidade pelo contexto 

e pela forma, como explicaremos mais adiante. De acordo com os autores, esses 

conceitos foram extraídos de dois princípios: I) não existe isolamento linguístico e II) 

a noção de variedade é intrínseca a noção de língua.

Dado isso, usamos em nossa análise dados os conceitos operacionais da IC 

para evidenciar os fatores positivos dos "erros" e constatar tendências na produção 

escrita dos alunos italófonos de PLE.

5. ANÁLISE DE DADOS

Conforme explicitado, iremos apresentar os nossos dados fundamentados 

na visão tradicional52 de língua da disciplina de Língua e traduzione portoghese e 

brasiliana 1, no trabalho de Fernández (1990) e nas propostas de Corder (1992). 

Portanto, iremos quantificar os "erros" encontrados e classificar em dois grupos: 

lexicais e morfológicos. Identificamos outros grupos como "erros" sintáticos, 

ortográficos e estilísticos, porém, optamos por transcrever neste capítulo apenas os 

mais frequentes dentro do nosso estudo.

5.1. Os "erros" lexicais nas produções escritas dos alunos italófonos 
de PLE

Com relação ao léxico, observamos nas produções escritas que os estudantes 

italófonos de PLE sentem segurança em escrever na LA. Nosso estudo apresenta a 

classificação desses dados fundamentados no trabalho de Fernández (1990) que os 

divide em duas categorias fundamentais: os "erros" de forma e de significado.

52 Pespectiva de ensino que privilegia o estudo linear, sistemático e fechado das formas linguísticas.
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TABELA 12 -"ERROS" LEXICAIS NAS PRODUÇÕES ESCRITAS DOS ALUNOS
ITALÓFONOS DE PLE

"Erros" Lexicais Total

"Erros" 
lexicais de 

forma

Uso de um significante de português brasileiro próximo 21

Formação não reconhecida em português brasileiro 30

Estrangeirismos - empréstimos 25

Gênero 3

Erros 
lexicais de 
significado

Lexemas com semas comuns porém não adequados no
contextos 5

Registros não apropriados a situação 3

Ser - Estar 6

Perífrase 1

94

Fonte: Própria

Notamos 94 "erros" lexicais de um total de 60.553 palavras, a maior 

incidência são "erros" os que se referem à formação não reconhecida em PB. A 

transferência de outras línguas conhecidas pelo estudante de PLE é evidente, já que 

é um conhecimento que faz parte de sua experiência linguística.

Nos exemplos abaixo, sempre que necessário, para explicar um "erro" 

utilizaremos definições de alguns termos que encontramos no Dicionário Houaiss da 

Lingua Portuguesa53 ou no Vocabolario della lingua italiana54.

53 HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001.
54 TRECCANI. Vocabolario della lingua italiana. Disponível em: <http://www.Treccani.it/vocabolario/>. 
Último acesso em 02 jun. 2020.
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5.2. Uso de um significante de português brasileiro próximo

Nesta subseção, análise de dados será direcionada para discutir palavras ou 

expressões em PB, empregadas de maneira inadequada em relação ao contexto em 

que se inserem.

QUADRO 1:

1. mas que é cantada e habita no coração do cidadão Português
2. Trata de diferentes tipos de guerra, da falta da própria pátria, do trabalho difícil 
do soldado simples reconhecido pelo nome remendado "numa saca cheia de 
nada".
3. Alegre compara a dureza da morte na África com a crueza da derrota de 
Alcácer-Quibir.
4. onde a rapariga chora pelo poeta que decidiu lutar para a liberdade do próprio 
país,
5. Quem partiu pergunta notícias do seu país
6. A rapariga vai aparecer logo depois, em "Nos voltaremos sempre em Maio"
7. Raparigas da terra da saudade e os grandes gestos belos
8. Manuel nasceu em cheio Estado Novo...
9. o poeta vai mencionar a rapariga do Pais de Abril também na conclusão
10. Foram forçados a deixar a casa, os campos, os vinhedos e a enfrentar uma 
longe viagem.
11. Segue rapariga do pais de abril, durante as longas e intermináveis noites de 
vigília em países estrangeiros e longes
12. mas a palavra o pode ressuscitar e até rendé-lo imortal.
13. Elas são sinônimo de tristeza mas também de medo, emoções que penetram 
as pessoas e as rendem indefesas.
14. na poesia "Canto da nossa tristeza" a tristeza sufoca todas as coisas boas 
e na lista que o autor faz, a flor é ladeado por palavras de alegria como gesto, 
vento, e ideia..
15. o sentido de privação da liberdade
16. a rapariga do País de Abril está circundada do materialismo e da corrupção,
17. Parece que tudo se agrava, a incerteza e a escuridão aumentam. E um poeta 
com as letras de seu próprio sangue, reclama : "Porquê?"
18. M.A. Sabia que a única solução contra o fascismo era uma levantação 
nacional.
19. colocada pelo mesmo autor em abertura da recolha
20. pelo movimento da gente nos portos
21. movimentos de liberação das colonias portuguesas chamadas terra do além mar.
22. Tudo isto unido pelo bravo poeta Manuel Alegre

Fonte: Própria

No exemplo 2 (pelo nome remendado numa saca cheia de nada) temos a 

palavra "remendado" usada no lugar de "bordado". Remendado é o mesmo que 

rammendato em italiano, ou seja, uma peça de tecido refeita, reparada ou emendada. 

Neste caso, a palavra mais indicada é bordado, ricamato em italiano que refere-se
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a nomes e desenhos em relevos feitos em tecidos. Além disso, a palavra "rapariga" 

é usada tanto no Brasil quanto em Portugal, porém com significados diferentes, em 

Portugal pode significar moça de pouca idade, equivalente a ragazza em italiano, 

modo ao qual foi utilizado nos exemplos presentes em 4 (onde a rapariga chora pelo 

poeta que decidiu lutar para a liberdade do próprio país), 6 (A rapariga vai aparecer 

logo depois, em "Nos voltaremos sempre em Maio"), 7 (Raparigas da terra da saudade 

e os grandes gestos belos), 9 (o poeta vai mencionar a rapariga do Pais de Abril 

também na conclusão). No entanto, no Brasil a palavra "rapariga" também tem um 

sentido pejorativo, como "prostituta" equivalente a puttana na língua italiana. Dado 

isso, sugerimos o uso das palavras garota, moça, menina ...O mesmo acontece no 

exemplo 22 (Tudo isto unido pelo bravo poeta Manuel Alegre). A palavra bravo em PB 

remete a conceito de nervoso, rude. opondo-se ao significado de bravo em italiano 

que é hábil, competente, capaz, bem com portado .

Em PB o verbo transitivo "render" é utilizado muitas vezes no sentido de 

ocasionar resultados e não no sentido de passar a possuir uma nova condição, tal 

como é usado nos exemplos 12 (mas a palavra o pode ressuscitar e até rendé-lo 

imortal) e 13 (Elas são sinônimo de tristeza mas também de medo, emoções que 

penetram as pessoas e as rendem indefesas). Notamos que tal fato ocorre, pois 

em italiano o verbo rendere pode ser utilizado com o sentido de "tornar" como, por 

exemplo, i fatti c i rendono tristi /  os fatos nos tornam tristes. A mesma situação 

ocorre com o verbo perguntar, no exemplo 5 (Quem partiu pergunta notícias do seu 

país). Em PB, essa vontade de querer obter notícias, muitas vezes é feita através do 

verbo "pedir", ou seja, pede-se notícias. Contudo, compreendemos que uso do verbo 

perguntar ocorreu pois na língua italiana, usa-se o verbo chiedere55 que pode significar 

perguntar, implorar ou pedir dependendo do contexto. Nesse aspecto, é importante 

citarmos que em algumas cidades do sul do Brasil, usa-se indiscriminadamente o 

verbo pedir como sinônimo de perguntar, por exemplo - eu vou pedir a costureira 

quando estará pronto o meu casaco.

Por fim, apresentamos o exemplo 19 {colocada pelo mesmo autor em abertura 

da recolha). De acordo com o texto do aluno, "recolha" nos remete a palavra italiana 

raccolta, usada para expressar em muitos casos a ideia de coleção, coletânea, 

an to log ia . palavras que no contexto de PB indica "excertos" selecionados e reunidos.

55 Non m'importa che chieda notizie della mia salute o no./ Não me interessa se ela pergunta pela 
minha saúde, ou não!
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5.3. Formação não reconhecida em Português Brasileiro

No que se refere à essa subcategoria, apresentamos palavras ou expressões 

novas não identificadas em PB.

QUADRO 2:

1. por um regime unjusto e atrasado
2. limitiava a libertade de expressão pela censura controlada.
3. Sentido que aparece muito mais forte pelo conforonto com o passado
4. o exército português que se rebelou à ditatura de Antonio Salazar
5. romper o selêncio e levar os seus companheiros no seu canto
6. onde a sua profissão iri ser O Poeta
7. vivia soufocado pela ditatura e pela conseqüente falta de liberadade
8. Primeriro se fala em lágrimas
9. os pontiros marcavam a suas jovem idade.
10. Esses homens jovens tinham esperanças que desvaneciram e jamais poderão 
ver
11. Havia uma árvore onde o mundo començava
12. para torná-los num uso onomatopoeico
13. pior frente de combare, experimentado em primeira pessoa
14. uma noite que finalemente chegou ao fim
15. sò podia disimular a situação dramática
16. herdeiro daquele romano: o Quinto Impeiro.
17. A realidade era muito difrente
18. faz ouvir pela gente para transformarsues destinos
19. Com a sua bicicleda de recados
20. mas é preciso vijiá-lo bem
21. aniquila qualque ideia e para alimentar
22. eram próprio os sues jovens de edade entre 15 e 25 ano
23. "Canção primeira" descreve como as civildades antigas
24. isso é um sentido comprensível se temos presente que como cada régime 
a ditadura
25. Uma istitução que Alegre conhece muito bem
26. o tema do poemarma que luta pela libertad.
27. Um outro elemento costantemente presente nos poemas de Alegre são os 
barcos
28. Portugal livre onde a sua profissão iri ser O Poeta
29. e que proseguiu até a Revolução dos Cravos
30. Só naquele momento poderá ser recostruido

Fonte: Própria

Nessa seção descrevemos palavras que encontramos nos textos do nosso 

corpus que em PB são inexistentes. Algumas dessas palavras foram criadas por meio 

da união de prefixos e sufixos a radicais já existente em PB ou em Italiano com as 

suas devidas adaptações. Muitos "erros" foram gerados pelas marcas da tradução 

do italiano seguida de uma adaptação ao PB (finalemente, limitiava). Outro ponto

114



identificado para se comentar, considerando a visão tradicional de língua da disciplina 

de Língua e traduzione portoghese e brasiliana 1, é a questão da ortografia, nota- 

se nos exemplos supracitados casos "erros" ortográficos56, mais especificamente: 

aférese, apócope, síncope e sinalefa, ou seja, situações de supressão ou queda de 

uma parte da palavra do PB. Considerando isso, temos aférese, supressão no início 

do vocábulo, como o exemplo 25 (Uma istitução que Alegre conhece muito bem) 

"instituição" que se reduz a "istitução", em italiano aconteceu a aférese do grupo 

(VnsC> VsC). Apócope, uma queda de vogal em final de palavra, tal como no exemplo 

28 {Portugal livre onde a sua profissão iri ser O Poeta). A Síncope indica a eliminação 

no interior do vocábulo, como no exemplo 23 (Canção primeira" descreve como as 

civildades antigas), 24 (isso é um sentido comprensível), 29 (e que proseguiu até a 

Revolução dos Cravos) e 30 (Só naquele momento poderá ser recostruido). A Sinalefa 

é caracterizada pela queda da vogal final de uma palavra e quando a palavra seguinte 

começa por vogal, por exemplo, 26 (o tema do poemarma que luta pela libertad).

5.3.1 Estrangeirismos - Empréstimos

Na dimensão lexical, também identificamos o uso de palavras de origem 

estrangeira. Assim, os "erros" de estrangeirismos são:

QUADRO 3:

1. affirma em Canção de Manuel Navegador
2. notei quando li os poemas de Praça da Canção è a costante presença do mar
3. depois collegato a Trova do vento que passa
4. como si for um commiato da tradição provençal
5. se trova a cumprir o serviço militar nos Açores
6. ma o verdadeiro final para mim chega
7. fica retenido em Madrid
8. na obscuridade da noite ma que são "enganos"
9. em terzera pessoa, à morte, a morte dos seus camaradas.
10. nomeada "guerra colonial" che vai determinar
11. É fácil perceber quanto Manuel Alegre è forte, tenaz e determinato em 
alcançar os seus objetivos.
12. É um campo talora refutado e dificil para nos enfrentarem

56 Como não queremos cair no velho preconceito tradicional de considerar "erro" ortográfico como "erro" 
de PB, lembramos que a ortografia é uma decisão política artificial, ao contrário da língua, que é natural.
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13. Hoje em dia este gênere de liberdade
14. Incluído como post-scriptum em Praça da Canção a poesia Liberdade
15. Como leitmotiv de esta pessoal selecção de poemas da antologia Praça da 
Canção
16. Palavras cantadas e gritadas, palavras como bofetadas para acordar a 
consciência de quienes as ouvem
17. Palavras que combatem a tristeza do poeta quien precisa de grandes gritos 
ao ar livre.
18. Depois de estos três poemas
19. o poeta, vai quedar de pié, gritando o seu dissenso.
20. Manuel Alegre se despede ma o verdadeiro final para mim
21. M.A. relata como naquela altura os portugueses andaban pela África
22. Concluímos este excursus sobre o Sonho
23. funcione como hilo conductor para presentar esta grandiosa obra do Manuel 
Alegre
24. uma ajuda que ele offre come o faz quem é predestinado à uma missão
25. Depois de ter leido as poesias de Praça da Canção

Fonte: Própria

Identificamos que diante de uma dificuldade na escrita do dossiê, o aluno utiliza- 

se da LM para solucionar essas adversidades. Acreditamos, que isso pode explicar a 

quantidade de empréstimos da LM utilizados pelos nossos informantes. Trata-se de 16 

palavras da língua italiana {affirma, costante, collegato, collegato, se trova, ma, terzera, 

che, determinato, talora, genere, offre, come, collegato, commiato, si...).

Além disso, observamos que os alunos também empregaram palavras de 

outras línguas como espanhol {retenido, quienes, quien, estos, quedar, pié, andaban, 

h ilo . ) ,  latim {post-scriptum, excursus...) e alemão {leitmotiv). Com isso, concluímos 

que a transferência lexical no processo de aprendizagem de PLE por universitários 

italófonos, pode ser considerada, nesse contexto, como uma estratégia de 

aprendizagem em determinados momentos.

5.3.2. Gênero

Esta subseção apresenta os "erros" lexicais sobre a categoria de gênero com 

base nas produções escritas dos italianos.
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QUADRO 4:

1. os mesmos cores
2. assim se conclui o viagem de Manuel
3. nos microfone do Rádio Voz da Liberdade

Fonte: Própria

Aqui observamos que há palavras em italiano que são femininas e que 

português são masculinas, vice e versa, são os denominados "heterogenéricos". É 

o caso das palavras: cor, viagem e rádio. Nesse ponto, Escudé e Calvo del Olmo 

(2019. p,112) afirmam que é necessário pesquisar as origens das marcas de gênero 

gramatical confrontando a situação atual das línguas românicas com o latim, segundo 

os autores no latim não existiam só o masculino e o feminino, mas também um gênero 

neutro (n.). No entanto, as línguas neolatinas não conservaram esse terceiro gênero, 

embora existam formas próximas do neutro em asturiano, em romeno e nos dialetos 

do sul da itália. O latim classificava os nomes em cincos declinações diferentes, 

conforme a vogal temática. Nesse ponto, faz-se necessário entendermos algumas 

dessas declinações, por exemplo, os nomes da primeira declinação, em A, eram na 

maioria de gênero feminino, e os da segunda declinação, em Ü breve, masculinos 

ou neutros. Na passagem para as línguas românicas, essas duas declinações foram 

reorganizadas, originando as atuais marcas de gênero. O português e o italiano, 

mantiveram as vogais finais <a> e <o> e realizam a distinção de gênero por meio da 

alternância, mas podemos nos perguntar sobre a terceira declinação, em consoantes 

ou i, que continha um número importante de substantivos e adjetivos. Segundo 

Escudé e Calvo del Olmo (2019. p,113) foi necessário classificar os itens lexicais 

procedentes dessa declinação entre os dois gêneros existentes. Deste modo, cada 

comunidade de falantes realizou isso de forma diferente, criando assim correlações 

a priori aleatórias.

Essas considerações são importantes e nos permitem evidenciar as histórias 

cruzadas dentro do continuum românico do PB e do italiano, conforme apresentamos 

no primeiro capítulo. Além disso, foi possível compreender os "erros" de gênero 

identificados nas produções escritas dos alunos italófonos de PLE, certamente, 

memorizar aquelas palavras com gênero diferente na língua-alvo leva tempo.
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5.3.3. Lexemas com semas comuns porém não adequados no 
contextos

Do ponto de vista lexical, identificamos ainda o emprego de um verbo em um 

contexto inapropriado.

QUADRO 5:

1. Havia uma árvore onde o mundo començava
2. Eu escolhi aqueles poemas nos quais, na minha opinião, a Tristeza é exprimida 
na forma mais forte como por exemplo em " Canto da nossa Tristeza".
3. Exprimir a própria liberdade intelectual
4. Ao mesmo tempo sublinhava o respeito pela consciência individual
5. na sua obra ele não falta de inserir versos que declaram a sua alma sensível

Fonte: Própria

Constatamos nas produções escritas dos italófonos o uso do verbo haver no 

lugar de ter. Isso ocorre, pois na língua italiana o verbo avere57 pode significar várias 

coisas como ter, possuir, etc, isso vai depender do seu uso. Mas, essencialmente, 

avere é usado para indicar a posse, que pode ser tanto algo material (uma bicicleta, 

uma casa) quanto algo imaterial, como sensações (fome, sono, frio) e idade. Apesar 

da semelhança com verbo em português "haver", em nenhuma circunstância ele é 

usado com significado de existir. Neste caso, usa-se, o verbo esserci58 que significa 

"haver." No Brasil diferentemente de Portugal, usamos frequente o verbo ter no 

lugar de haver, um exemplo é para dar a noção existencial, é comum usarmos 

"tem um livro na sala" o que para os portugueses pode ser considerado como um 

brasileirismo.

Outro caso neste item é o uso do verbo exprimir. No PB costuma-se utilizar 

mais o verbo expressar para dar conhecimento por através de palavras, gestos ou 

atitudes.

57 Ho un olivo nel mio giardino. (Eu tenho uma oliveira no meu jardim)
58 C’è molto lavoro da fare , Há muito trabalho para fazer
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5.3.4. Registros não apropriados a situação

Observamos três casos em que a palavra utilizada não condiz com a situação, 

vejamos:
QUADRO 6:

1. Romance de Pedro Soldado" é a descrição da figura dum soldado qualquer 
reconhecido pelo nome cozido numa saca vazia.
2. Manuel nasceu em cheio Estado Novo
3. Encontrar um elemento que una com um filho lógico as poesias de Praça da 
canção é muito fácil

Fonte: Própria

Nesses exemplos, identificamos dentro das produções escritas dos alunos 

italófonos, o uso de alguns itens que não condizem com o contexto da situação ou 

uma nova atribuição de sentido de uma palavra já existente.

5.3.5. Ser -  Estar

Aqui, os dados revelam diferentes tipos de usos do verbo ser e estar.

QUADRO 7:

1. Quer declarar para todos que os seus sonhos ainda estão realizáveis
2. Somos nos anos 60, aqui se coloca Praça da Canção de Manuel Alegre
3. Em Praça da Cançao o mar, e todos estes elementos são sempre presentes.
4. Toda a história da cidade è ligada ao mar
5. Em estes meses compõe muitos versos que serão recolhidos na obra

Fonte: Própria

Tanto o PB quanto o PE utilizam frequentemente os verbos ser e estar, 

tendo diversos significados e diferentes construções. Devido ao fato, de serem 

verbos semanticamente muito ricos, eles apresentam dificuldades para os italófonos 

aprendizes de PLE. Isso ocorre, pois, na língua italiana, os verbos ser e estar são 

expressos apenas por um único verbo, o essere.
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Dado isso, é importante apresentarmos a semântica desses dois verbos, em 

português há situações estativas que expressamos apenas com o verbo ser, outras 

com o verbo estar, e ainda há casos que pode ser usar tanto o ser quanto o estar. Por 

exemplo, o verbo ser pode expressar: qualidade natural de uma pessoa, um animal 

ou coisa (eu sou uma mulher inteligente, o cachorro é o melhor amigo do homem, 

essa porta é grande), a natureza de uma coisa (a caixa é de papel), nacionalidade (ele 

é italiano) e profissão (nós somos atores). Já o verbo estar indica uma posição (estou 

deitado), lugar (ela está no shopping), condição (está morto), certo momento (eles 

estão na primavera), presença (nós estamos na fazenda) e morar (ela está na Itália). 

E há contextos que tanto pode ser usado o verbo ser ou o verbo estar, mas com 

diferentes valores semânticos, a diferença é aspectual, por exemplo: o João é/está 

bonito, Maria é/está cega, o carro é/está velho.

Todavia, conforme mencionamos em italiano não existe uma grande distinção 

entre esses verbos, geralmente usa-se o verbo essere para expressar: sentimento (sono 

felice), nacionalidade (lui è svedese), profissão (sono scrittore), para descrever uma 

característica física, uma personalidade, um lugar, um nome, uma posição geográfica 

(Maria è bella, João è cattivo, il libro è vecchio, il cane è bianco, Padova è in Italia) a 

origem de alguém ou de alguma coisa (im ieicuginisono di Veneza)... Já o verbo stare 

se usa para expressar: saúde (sto bene), um comportamento, estado mental ou de 

ânimo (stai tranquillo) e alguma coisa ou pessoa que fica, ou permanecem em algum 

lugar (sto a casa).

5.3.6. Perífrases

No contexto de perífrases, identificamos apenas um "erro".

QUADRO 8:

1. como a situação escura e obscura, que está a viver o Portugal.

Fonte: Própria

Neste exemplo, temos o uso do a+ infinitivo no lugar do gerúndio, usa que 

ocorre opcionalmente no PE, por outro lado, no PB emprega-se mais o gerúndio.
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Os gráficos 1 e 2 , mostram o percentual dos tipos de "erros" lexicais. No 

gráfico 1, apresentamos o percentual de "erros" de forma e de significado .

GRÁFICO 1 - "ERROS" LEXICAIS

Fonte: Própria 

GRÁFICO 2 - "ERROS" LEXICAIS DE FORMA

Fonte: Própria
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GRÁFICO 3 - "ERROS" LEXICAIS DE SIGNIFICADO

Fonte: Própria

5.4. "Erros" Morfológicos

O número de "erros" morfológicos foi de 107 de um total de 60.553 palavras. 

Sendo assim, apresentamos uma tabela de distribuição desses "erros" de acordo 

com a taxonomia proposta por Fernández (1990).
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TABELA 12 - "ERROS" MORFOLÓGICOS

"Erros" M orfo lóg icos Total

Gênero 2

Paradigmas Número 1

Verbos 11

Em gênero 7

Concordância Em número 4

Em pessoa 2

Artigos 11

Outros determinantes 1

Valores e usos das 
categorias Pronomes 21

Verbos 9

Preposição 38

107

Fonte: Própria

5.4.1. Paradigmas

Gênero:

Alguns exemplos sugerem uma formação de gênero que não corresponde ao PB.

QUADRO 9:

1. dos praços
2. escolhi o temo

Fonte: Própria
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Como vimos as línguas românicas apresentam marcas de gênero gramatical 

como herança compartilhada. E, as línguas as que mantiveram as vogais finais <a> 

e <o> como o português, o espanhol e o italiano realizam a distinção de gênero por 

meio da alternância entre essas vogais. A partir do corpus acima, podemos perceber 

algumas tentativas de formação de gênero, nesses dois casos, notamos que os 

alunos usaram a vogal final <o> em vez da vogal <a>.

Número:

Aqui apresentamos os "erros" relacionados a formação de plural.

QUADRO 10:

1. movimentos estudantiles

Fonte: Própria

Identificamos apenas um caso em todo o corpus analisado: estudantiles onde 

o informante forma o plural acrescentando -es no final do adjetivo. Diferente da língua 

italiana que forma o plural dos nomes terminados em /o / e em /e / trocando essa vogal 

por / i/ e o plural dos nomes finalizados em /a / trocando essa vogal por /e/. No PB, a 

formação do plural ocorre na maioria das vezes com o acréscimo de letra -s quando o 

singular termina em vogal, como é o caso de palavras como: aula (s), tabu(s). Porém, 

quando o singular terminal vogal e-m, o plural é realizado com -ns, por exemplo, a 

palavra trem - trens. No momento em que o singular acaba em consoante -n, -r, -s ou 

-z, acrescenta-se -es para formar o plural, como em motor/motores. Por outro lado, 

quando o singular finaliza em -il e é oxítona, como no caso encontrado na produção 

dos alunos italófonos, substituímos o - l por -s. Mas, se a palavra termina em -il e é 

paroxítona trocamos por -ies, tal como em réptil-répteis. Por fim, palavras terminadas 

com -ão no singular, apresentam algumas possibilidades, elas podem formar o plural 

em -ães, -ões, -aos, assim: pão/pães, leão/leões, mão/mãos, tal fato ocorre devido a 

etimologia da palavra, conforme proceda das formas de acusativo - ANEM, ONEM, 

-ANUM (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019, p.116). A queda do /n / intervocálico, 

característica do galego-português, originou as formas regulares -ães, -ões, -aos, 

enquanto as formas de singular eram pronunciadas pam, leom e ma-o (dissílabo). Os 

autores ainda acrescentam que a partir do século XV, essas formas coincidiram nas 

falas portuguesas meridionais, promovendo um novo ditongo nasal: -ão. Isso justifica
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a situação atual e a dificuldade que falantes de português podem encontrar na hora 

de decidir qual das três desinências de plural corresponde a uma palavra terminada 

em ditongo.

Verbos:

Outro "erro"encontrado é referente a formação dos verbos.

QUADRO 11:

1. e tran form o destinos
2. o sofrimento afligido pela luta mas também pela guerra imposta para conseguir 
ou pro teg ir o sonho do império colônial
3. Nesse último poema se pode perceber a vontade do poeta de recomeçar 
dechando atrás dele as memórias tristes
4. Foi um período obscuro em que o povo estava limitado na possibilidade de se 
expessarr,
5. Esses homens jovens tinham esperanças que desvaneciram  e jamais poderão 
ver Maio.
6. Havia uma árvore onde o mundo com ençava
7. Parece que ele quera reiterar o seu desespero
8.Na realidade ele sò podia d is im ular a situação dramática e desesperada de 
Portugal
9. E assim ele faz partir a sua poesia, a sua canção porque chegue onde tem que 
chagar
10. inserir versos que declaram a sua alma sensível e a dor que ele mesmo viviu 
diretamente.
11. Portugal está de fato vivindo anos terríveis mergulhados

Fonte: Própria

Nos exemplos 2 (protegir), 5 (desvaneciram), 10 (viviu) e 11 (vivindo) notamos 

uma troca por assimilação entre duas vogais temáticas, ou seja, usa-se -i no lugar de 

-e. Ao pensarmos na estrutura das formas verbais simples do PB disponibilizada por 

Camara Jr. (1970/2008, 1971/2010, 1966/1972) identificamos que o verbo é composto 

por um tema e por uma desinência. Para o autor, esse tema relaciona-se a um radical 

ampliado por uma das três vogais temáticas -a, -e ou -i, responsáveis por subdividir 

os verbos do PB em três classes conjugacionais.
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5.4.2. Concordância

Em gênero:

No que se refere à "erro" de concordância, constatamos nove casos 

relacionados à gênero.

QUADRO 12:

1. embora a ditadura tenha acabada
2. vai ser realizada por muitos razões
3. conquistas e descobertas portugueses
4. Neste última estrofe
5. o escritor Pacheco nascida nos tempos da juventude
6. tradição português
7. uma saca cheia de nada

Fonte: Própria

Por meio da concordância os adjetivos, artigos, numerais e pronomes se 

flexionam de acordo com o gênero e o número do nome a que se referem. Na questão 

de gênero, a sua indicação mórfica, geralmente acontece por meio da concordância, 

visto que a maioria dos nomes não carrega marca formal de gênero. Em um sintagma 

como no exemplo 7 (tradição português) ou no 4 (descobertas portugueses) o gênero 

feminino do substantivo é indicado apenas pela morfologia de feminino do adjetivo.

Ao pensarmos no plano morfológico é difícil encontrar algum padrão regular 

na indicação formal de gênero, pois temos nomes femininos e masculinos em todas 

as classes nominais temáticas. Deste modo, na classe dos nomes de tema em 

-a, encontramos: mapa, cinema, poema que são masculinos, ao lado de ditadura, 

conquista, tradição que são femininos; nos nomes em tema -e: lembrete, macete, 

alfaiate, que são masculinos, ao lado de estrofe, juventude, gente que são femininos, 

nomes de tema em -o, são exemplos de masculinos: Pacheco, saco, livro e são 

exemplos femininos: foto, tribo, mão. Dado isso, compreendemos que o gênero 

do nome é indicado pelos processos sintáticos da concordância e da correlação 

anafórica.
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Em número:

Nota-se abaixo,quatro "erros" de concordância em número.

QUADRO 13:

1. armando-se somente com as sua palavras
2. O poeta conta o seus encontro na praça da canção
3. matérias colectivas e aquelas pessoai
4. como se ela pudesse ser um pequeno abajures.

Fonte: Própria

A concordância entre nome e os adjuntos adnominais se fez ausente nos 

exemplos supracitados. De modo geral, no Brasil realizamos o plural com a inclusão 

da letra -s no final das palavras, por exemplo: 1 (suas), 2 (encontros). Todavia, para 

palavras terminadas com as letras "al" devemos troca a letra "l" por "is", de modo 

que no exemplo 3 (pessoal) torna-se pessoais.

Em pessoa:

Constatamos também, dois "erros" de concordância em pessoa.

QUADRO 14:

1. Elemento que são o combustível
2. Todos estos elementos tem  em comum uma coisa

Fonte: Própria

Nessa seção o "erro" que chama atenção é a troca da pessoa do singular 

pela pessoal do plural. Por exemplo, existem em PB duas formas de conjugação do 

verbo Ter ao considerarmos o presente do indicativo: "tem" para terceira pessoa do 

singular e "têm" para terceira pessoa do plural.
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5.4.3. Valores e usos das categorias

A rtig o s :

Em relação aos usos das categorias, a análise do corpus no permitiu observar 

"erros" de artigos.

QUADRO 15:

1. Alegre quer desfrutar da força emotiva das trovas para contestar aquela das 
armadas nacionais para "descobrir" o Portugal em Portugal".
2. Lendo os poemas da obra-prima de Manuel Alegre, escolhi esse caminho 
porque a meu ver foi fundamental para conhecer o Portugal daquela época
3 Um exemplo pode ser a Marianne, o símbolo da República Francesa e da 
liberdade.
4. No exílio conheceu o Che Guevara e se relacionou com o dirigentes do 
movimentos de liberação das colonias portuguesas
5. Para finalizar a minha penúltima poesia é última silaba na qual o Manuel Alegre 
se despede
6. no dia 2 de Maio ele conseguiu voltar ao Portugal livre onde a sua profissão iri 
ser O Poeta
7. Neste última estrofe, há uma clara metáfora da noite, como a situação escura 
e obscura, que está a viver o Portugal.
8. O Portugal está oprimido em baixo do poder do Estado Novo de António 
Salazar.
9. Lendo as poesias notei a ligação do autor com a natureza; na poesia "Trova do 
vento que passa " o poeta questiona (0) elementos naturais
10. nomeará com frequência (0) flores que pertencem ao sentimento comum 
Português como rosas, cravos e trevos.
11. (0) Propósito do trabalho é evidenciar a presença das cores

Fonte: Própria

De acordo com Menon (2014) uma das diferenças entre o PE e PB escrito 

seria o emprego ou não, do artigo definido em nomes próprios. Em PB, empregam- 

se parcimoniosamente os artigos diante de nomes como: Marianne, Che Guevara, 

Manuel Alegre, etc.
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Outros determinantes:

Devemos destacar que , durante a análise de dados identificamos apenas um 

''erro" relacionados aos determinantes

QUADRO 16:

1. Nesse momento este sinal de ternura, amor e solidariedade acompanha-o na 
prisão, no dia 12 de Maio de 1963.

Fonte: Própria

No português os demonstrativos têm uma função dêitica em relação à pessoa 

do discurso. De acordo com Cunha e Cintra (2013, p. 345) temos três demonstrativos 

que correspondem a três graus afastamento e proximidade, sendo este (esta e isto) 

usado para demonstrar uma situação próxima no tempo presente, esse (essa e isso) 

para demonstrar uma situação intermediária ou distante no tempo passado, ou 

futuro, e por fim aquele (aquela e aquilo) que denota o que está afastado tanto da 

pessoa que fala como daquela quem se fala, em um tempo vago ou época remota. 

Além disso, os demonstrativos também combinam-se com preposições de e em, 

tal como observamos no exemplo 43 (Nesse momento este sinal de ternura, amor 

e solidariedade acompanha-o na prisão, no dia 12 de Maio de 1963), contudo para 

essa situação o mais indicado seria o uso de "Naquele" para se referir a um tempo 

de modo vago.

Além disso, é importante apresentarmos que autores como Bagno (2011, 

p.793) e Castilho (2010, p.498) afirmam que hoje no PB o lugar proximal é expresso 

indiferentemente por este e esse. E o lugar distal, por aquele.
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Pronomes:

Na produção escrita encontramos vinte e um "erros" relacionados à colocação 

pronominal.

QUADRO 17:

1. O autor revela-se paciente, produtivo (...) e nunca para de questionar-se.
2. Depois eu inseri as poesias nas quais começa a afirmar-se a vontade de 
rebelar-se
3. Também na poesia "Soneto" é evidente a importância de matar a tristeza, de 
livrar-se dela de modo que o povo Português
4. após anos da revolução do 25 de Abril de 1974, se lê-a com o coração 
consciente mas também mais leve
5. Como a imagem da mulher torna-se o País de Abril
6. o poeta questiona elementos naturais como o vento e os rios para saber 
notícias do seu país, mas estes elementos não respondem-lhe
7. o autor tenta aproximar-nos desses sítios fazendo referências à natureza
8. são nomeados os sargaços para levar-nos a Ceilão
9. Manuel leva-nos longe de Lisboa e diz-nos que, em pleno período da guerra 
colonial,
10. mas estes elementos não respondem-lhe
11. Diz-se que uma mulher de Lisboa começou a distribuir cravos vermelhos 
pelos soldados do movimento contra a ditadura e estes colocaram-os nos canos 
das espingardas na esperança de que as tropas do governo não opusessem 
resistência.
12. e Manuel Alegre diz que ninguém nunca irá roubar-lhe esse luar na alma,
13. Ei-lo agora lá, a brilhar no céu, junto com o que ilumina mais do que qualquer 
outra coisa cada noite, as estrelas
14. Mas quando vieram prendê-lo e prenderam com ele
15. Manuel pede ao vento da noite triste de levar-lhe ou dizer-lhe notícias do seu 
amigo
16.Submetem-se quase a uma personificação, tornando-se portadores de 
revolução.
17. Salazar enchia-lhes os olhos.
18. liberdade de exprimir-me
19. Decidi de focalizar o meu dossiê sobre o argumento da guerra
20. Decidi desenvolver este tema pela evidente importância
21. Quis começar esse percurso com as duas primeiras imagens

Fonte: Própria

Nesse item começamos a analisar os "erros" relacionados ao uso dos 

pronomes. Os casos mais relevantes são relacionados aos pronomes pessoais átonos 

ou clíticos como me, te, se, o, lhe. Eles apresentam argumentos verbais, colocando- 

se antes ou após o verbo no PE, e predominantemente no PB eles vão sempre antes 

do infinitivo. Enquanto, em Portugal se diz: Liberdade de exprimir-me, no Brasil, se 

diz e se escreve Liberdade de me exprimir.
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Verbos:

Ao tratarmos dos verbos, constatamos os seguintes "erros":

QUADRO 18:

1. A PIDE era o instrumento de defesa política mais forte, e tudo aquilo que fosse 
julgado subversivo teria  sido censurado
2. um sentimento que esvazie a alma das pessoas,
3. impacientemente notícias que não chegam do seu amigo partido pela frente 
de combate.
4. pintam os sentimentos tidos  num clima tão trágico.
5. Atè chegou a dizer como a luta nas colonias fosse o sinal da ótima situação 
financeira portuguesa
6. o destino da Africa sò teria  podido ser o trabalho forçado
7. espingardas mais o resultados não teria  sido diferentes dos do tempo passado,
8. Luanda teria  sido uma nova Alcácer-Quibir
9. como se tivessem  sido rélogios quebrados

Fonte: Própria

Na língua portuguesa o futuro do pretérito composto é incluído no modo 

indicativo e usado para expressar acontecimentos que poderiam ter acontecido 

no passado, porém não se concretizaram, ou seja, temos com esse tempo verbal 

uma incerteza sobre fatos passados. Sendo assim, nos exemplos: 1. (A PIDE era o 

instrumento de defesa política mais forte, e tudo aquilo que fosse julgado subversivo 

teria sido censurado), 6. (o destino da África sò teria podido ser o trabalho forçado),

7. (espingardas mais o resultados não teria sido diferentes dos do tempo passado), 9. 

(Luanda teria sido uma nova Alcácer-Quibir). Esperávamos que os alunos usassem o 

futuro do pretérito simples para expressar um fato que pode ocorrer posteriormente 

a um determinado fato passado.
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Preposição:

Dentre os "erros" relacionados às proposições, temos:

QUADRO 19:

1. focalizada sobre os assuntos
2. A reclusão do escritor em 1962 em Angola
3. o apoio para os "camaradas" que partiram
4. estímulo que motivou o autor para escrever e apoiar o povo Português.
5. "Nós voltaremos sempre em maio" è a trova onde Alegre fala sobre a liberdade
6. uma situação inaceitável p o r o nosso Poeta.
7. Liberdade é um resumo do assunto e no mesmo tempo de toda a obra
8. Exprimir a própria liberdade intelectual é a outra forma da luta à ditadura.
9. não sabem ler os avisos secretos do poema,transmitida de pessoa em  pessoa.
10. pede ao vento de  dar notícias para Manuel da sua patria.
11. O poeta, nestes versos explica do  que ele escreve e de como aprendeu 
determinados significados de substantívos,
12. Existiam muitos tipos da luta
13. sendo preso pela Pide na Angola po r a tentativa de revolta militar contra a 
guerra ultramarina.
14. Vai mencionar a rapariga do Pais de Abril também na conclusão, quer dizer 
em  "Última página".
15. ala em particular da Revolução dos Cravos Vermelhos do 25 Abril 1974 por 
o exército português
16. ia ver cair a o franquismo em  Espanha e a ditadura em Grécia.
17. atos históricos como a guerra em  africa,
19. lutam para obter a liberdade assim como em pátria os portugueses deveriam 
lutar para a própria.
20. Diz-se que uma mulher de Lisboa começou a distribuir cravos vermelhos 
pelos soldados do movimento contra a ditadura
21. Ele na sua escrita denuncia o salazarismo para ter levado Portugal atè a 
autodestruição
22. e reprova o povo português por ter ficado parado a  causa da tristeza diante 
uma situação tão dramática.
23. foram esquecidos por a pátria como foram esquecidas todas as barbaridades 
daquela guerra
24. Não é a  caso que a primeira edição de Praça da Canção foi imediatamente 
retirada pela PEDE,
25. "Nambuangongo meu amor" pede (0) uma contextualização histórica das 
obras de Alegre
26. Decidi de focalizar
27. lutar para a liberdade do próprio país
28. prestar atenção a  não ser "engolida"
29. E graças as grandes conquistas e descobertas (0) portugueses que Portugal 
conseguiu um valor importante no mundo.
30. viagem po r mar.
31. retorno profético em Maio ao Portugal.
32. Lembra a sua mãe que a colocava uma numa jarra
33. Um momento fundamental na vida de Manuel Alegre é em Coimbra desde 
1956
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34. Bragança lhe telefono e lhe da a notícia
35. história do Portugal
36. de apoio para o seu povo numa época difícil.
37. chegar na cela
38. A guerra é contada também po r quem ficou na sua pátria.

Fonte: Própria

Nesta subseção, podemos citar casos de omissão, como no exemplo 25 

(Nambuangongo meu amor" pede (0) uma contextualização histórica das obras) 

Além disso, identificamos alguns problemas relacionados ao uso da preposição a, 

com o verbo apoiar (verbo transitivo direto) que pede objeto indireto (apoiar-se a /  

apoiar-se em/ apoiar-se sobre) que em algumas redações observamos apoio para 

(ex.3 e 36). Ademais, notamos seu uso como conjunção conjuntiva no59 mesmo 

tempo que (ex. 7) ao invés de ao mesmo tempo que é equivalente a "enquanto". Vale 

destacar ainda que no português a preposição a é usada na construção do infinitivo 

preposicionado, diferentemente do que se identifica em: o autor para escrever (ex. 

4). Por fim, constatamos o uso da preposição a no lugar da preposição por, como 

prestar atenção a não ser "engolida" (ex. 28).

Outro "erro" foi com os usos da preposição por. Nos textos dos alunos 

encontramos situações em que ocorre a troca pela preposição de e para, como na 

seguinte na situação: pede ao vento de dar notícias para Manuel da sua patria (ex.10). 

Por outro lado, também foi identificado o contrário, o uso da preposição para no lugar 

de por, como se observa na frase lutar para a liberdade do próprio pais (ex.27). Por 

fim, temos casos de uso da preposição por e suas variantes.

Nos gráficos 4, 5 e 6, apresentamos a porcentagem de "erros" morfológicos.

59 Vale dizer que neste caso com a preposição em, ela poderia ser usada caso fosse no sentido da 
expressão no tempo em que.
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GRÁFICO 4 - "ERROS" MORFOLÓGICOS

GRÁFICO 5 - "ERROS" MORFOLÓGICOS DE PARADIGMAS

Fonte: Própria

GRÁFICO 6 - "ERROS" MORFOLÓGICOS DE CONCORDANCIA
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Fonte: Própria

GRÁFICO 7 - "ERROS" DE VALORES E USOS DAS CATEGORIAS

PRONOMES

Fonte: Própria

5.5. Indícios de tendências a partir dos filtros de Intercompreensão

A análise de dados verificou os "erros" produzidos de acordo com a 

concepção de língua da disciplina de Língua e traduzione portoghese e brasiliana 1. 

Partindo deste contexto, apresentamos nesta seção um novo olhar sob esses "erros", 

através da IC, entendida como um conceito didático que pode integrar as estratégias 

metodológicas propostas por Escudé e Calvo del Olmo (2019) com o ensino de PLE 

e trazer perspectivas importantes para os italófonos.

Buscamos aqui nos orientar para a abordagem da intercompreensão, 

situando-a, do seguinte modo:

[...] um conceito didático que possibilita a compreensão da promoção de 
uma maior justiça linguística pela visibilidade que dá a mais línguas, a outras 
línguas, às línguas dos sujeitos que aprendem e comunicam em situações 
de contacto de língua, pelos cruzamentos permitidos entre os diferentes 
universos linguísticos-comunicativos. Valorizam-se através da IC os espaços 
de mudança e de mistura de línguas, em processos de compreensão e 
de construção comunicativa, possibilitando uma maior interação entre os 
sujeitos, "uma maior compreensão do outro, do mundo e de si próprio" [... ] 
(ANDRADE; MARTINS, 2015, p. 235).

Assim, propomos uma desconstrução dos paradigmas tradicionais utilizados 

na disciplina de Língua e traduzione portoghese e brasiliana 1. Por exemplo, a
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desconstrução da ideia de que no Brasil se fala uma língua de acordo com a norma 

padrão e que não se pode adotar uma abordagem contrastiva entre as línguas. 

Seguindo nessa perspectiva, Palmerini e Faone (2014, p. 146) acreditam que IC pode 

ser integrada em uma abordagem mais tradicional de ensino de LE. Vale dizer que 

consideramos por tradicional a pespectiva de ensino que privilegia o estudo linear, 

sistemático e fechado das formas linguísticas, e o torna a base norteadora das aulas.

Partindo do contexto anterior exposto, queremos identificar através das 

estratégias de IC (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019) tendências nos "erros" 

encontrados em nosso corpus, ou seja, usamos os conceitos operacionais da IC 

(o continuum  de línguas, a intencionalidade e a previsibilidade pelo contexto e pela 

forma) para descontruir a noção de "erro" negativa e apresentar evidências sobre o 

processo de aprendizagem dos alunos, e ainda, algumas estratégias e procedimentos 

que esses estudantes utilizaram para ativar esse processo.

Nesse sentido, começamos com o conceito de continuum de linguístico. 

Segundo Escudé e Calvo del Olmo (2019, p. 51), essa noção está intrinsecamente 

ligada à ideia proposta pela IC que se apoia na afinidade e proximidade geolinguística. 

As línguas se inserem em uma família, como vimos no capítulo II, o português e o 

italiano encontram-se entre as línguas de origem latina, e muitas vezes as estruturas 

dessa língua mãe aparecem nas outras. Portanto, entendemos que existe uma relação 

de parentesco dentro de uma família linguística.

Considerando isso, destacamos à proximidade linguística identificada 

nos "erros" de estrangeirismos - empréstimos nas produções escritas dos alunos 

italófonos, devido a processos de transferência, como nos exemplos do Aluno A4 

(affirma em Canção de Manuel Navegador), do Aluno A9 em (se trova a cumprir o 

serviço militar nos Açores) e também em (ma o verdadeiro final para mim chega), 

do Aluno A11 (nomeada guerra colonial che vai determinar). Nestes casos, por mais 

que tenhamos alguns "erros", é possível identificar: a capacidade dos estudante 

de transferir conhecimentos, a proximidades entre línguas (italiano e português) e a 

habilidade de compreensão de falantes de outras línguas mesmo quando essas são 

desconhecidas. Tudo isso demonstra claramente que podemos reconsiderar esses 

"erros" e usar a LM do aluno italófono como ponto de partida para o ensino de PB. 

Isto porque a IC possui uma didática de transferência de pré-conhecimentos. Assim 

como explicam Palmerini e Faone (2014,p. 22), o conhecimento de outras línguas, 

inclusive o da LM, representa para os estudantes uma "chave de acesso" a outras 

línguas; o que provoca igualmente uma reflexão sobre a própria língua.

136



Com relação ao segundo conceito, a intencionalidade, Escudé e Calvo del 

Olmo (2019, p.57) afirmam que a IC depende de dois fatores para acontecer: a atitude 

e as ações dos interlocutores. Como se pode ver, a comunicação é um ato volitivo, 

por exemplo, se o aluno italófono tem interesse em dizer algo, ele fará tudo o que for 

possível para se comunicar, vejamos o caso do Aluno A8 {Palavras cantadas e gritadas, 

palavras como bofetadas para acordar a consciência de quienes as ouvem), neste 

trecho é evidente a vontade do estudante em expressar a sua opinião, inclusive, nota- 

se que ele recorre ao espanhol para demonstrar a variabilidade (mudanças e variações) 

das línguas, ou seja, a intencionalidade permite ao aprendiz perceber e aceitar as 

variedades, e ainda identificar o continuum e compreender a língua do outro.

Por isso, mais do que nunca é necessário rompermos a visão tradicional 

de língua, o que nessa concepção é classificado como "erro" (estrangeirismos, 

empréstimos, uso de significante próximo, registros não apropriados a situação ... ) 

na verdade são pontos significativos que a priori podem tornar o aluno italófono de 

PLE mais sensibilizado para compreender e negociar significados de termos, como: 

rapariga, crueza, remendado, entre outros.

Sobre o conceito de previsibilidade, Escudé e Calvo del Olmo nos convidam 

a prestar atenção ao contexto (da comunicação) e à forma (palavras e estruturas 

das línguas) como guias para alterarmos a condição inicial da opacidade da LE. 

Considerando isso, podemos rever a análise de dados de base tradicional, por 

exemplo, grande parte dos "erros" podem ser esclarecidos pelos contextos, como 

é o caso do Aluno A7 (Foram forçados a deixar a casa, os campos, os vinhedos e a 

enfrentar uma longe viagem) o texto é formado por palavras que ilustram uma espécie 

de período ditatorial que servem para contextualizar o conteúdo e orienta hipóteses 

de leitura. Por outro lado, o estudo das formas permite a construção de uma noção 

de universal linguístico, por exemplo, a categorização dos "erros" morfológicos é 

nos permite identificar marcas para indicação de gênero (masculino e feminino) e 

número (singular e plural) e também algumas questões do paradigma verbal formado 

por tempos e modos em grande parte análogos. Não podemos esquecer que o 

reconhecimento de formas semelhantes entre a LM e a LE por meio do léxico também 

intervém na compreensão. Uma vez feito isso, é possível realizar uma comparação 

entre o PB e o italiano, para identificar os pontos em comum e as particularidades de 

cada uma dessas línguas. A finalidade não é apontar os "erros" cometidos, mas sim, 

levar o aprendiz italófono a descobrir as suas potencialidades plurilingues e como 

desenvolvê-las de modo autônomo.
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Além disso, Escudé e Calvo del Olmo (2019, p. 63) também consideram a 

estratégia de transferência como uma parte central na didática da IC. A noção do 

transfert por ser definida como "um conjunto de processos psicológicos pelos quais 

a execução de uma atividade em uma dada situação será facilitada pelo domínio 

de uma outra atividade similar e anteriormente adquirida."60 (CUQ61, 2003:240 apud 

ESCUDÉ e JANIN, 2010).

Ao analisarmos os dados, percebemos que é expressiva a quantidade de 

transferências de conhecimentos dos alunos italófonos os de PLE, tendo em vista, 

certamente, o nível de escolaridade, a idade e que o seu vocabulário se encontra 

bastante evoluído, permitindo assim a transferência da LM para outras línguas (PB e 

PE).

Entretanto, foi possível observar que alguns alunos conseguiram transferir 

alguns dos seus conhecimentos da LM, atrelados com o conhecimento de conteúdo, 

para outras línguas, à medida que iam construindo determinados enunciados como 

foi o caso do Aluno A9 (se trova a cumprir o serviço militar nos Açores) e conseguiu 

explicitar que essa palavra se relacionava com a ideia de permanecer em um 

determinado local, por conhecer justamente o significado em italiano, mobilizando 

conhecimentos da LM para a LE.

Em outros textos, percebemos a recorrência ao conhecimento de outras 

línguas para escrever, como o Aluno A4 (Incluído como post-scriptum em "Praça da 

Canção" a poesia Liberdade) onde o aprendiz recorre a palavra latina, agregando a 

estratégia retórica em seu texto. A partir disso, notamos que não se trata de "erros", 

mas estratégias onde os alunos mobilizaram os seus conhecimentos de outras 

línguas, neste caso latim, na busca de acesso de sentido em português.

Vale destacarmos que a língua que mais apresentou transferência foi o 

espanhol, foi nela que os alunos conseguiram fazer enunciados como: Aluno A8 

(consciência de quienes as ouvem), Aluno A8 (o poeta, vai quedar de pié, gritando 

o seu dissenso), Aluno A15 (funcione como hilo conductor para presentar esta 

grandiosa obra do Manuel Alegre) e Aluno A9 {fica retenido em Madrid). Por esse 

ângulo, partimos do pressuposto que o português torna-se mais transparente, pois

60 Trecho original: " [...] l’ensemble des processus psychologiques par lesquels la mise en œuvre d ’une 
activité dans une situation donnée sera facilitée para la maîtrise d’une activité similaire et acquise 
auparavant." (CUQ, 2003:240 apud ESCUDÉ e JANIN, 2010, tradução nossa)
61 CUQ, Jean-Pierre. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde. Paris:CLE 
International, 2003.
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o aluno italófono conta com a experiência letrada e verbal das outras línguas que já 

conhece para compreender a nova.

Por tudo isto, subentendemos que a transferência indica a capacidade destes 

aprendizes de transpor seus conhecimentos culturais e linguísticos de uma língua para 

outra, seja do italiano para o português, alemão ou espanhol e dessas línguas entre si, 

em outras palavras, neste contexto a aprendizagem de PB não está sujeita a processos 

de sistematização da LM, tende-se aproveitar as competências já existentes.

Ainda no que tange a questão de transferência, Meissner et al (2008:24), 

propõem três tipologias de transferências na didática da IC, a primeira é a transferência 

intralinguistica (no mesmo idioma) que consiste na busca de uma base de transferência 

apropriada, ou seja, proximidade de significantes. Nos nossos dados se consegue 

ver que os alunos, apesar de terem dificuldades em perceber o significado de muitas 

das palavras, mostram uma tendência em recorrerem ao uso de um significante de 

PB próximo, como o Aluno A1 em (mas que é cantada e habita no coração do cidadão 

Português) ou em (Trata de diferentes tipos de guerra, da falta da própria pátria, do 

trabalho difícil), o Aluno A7 (Raparigas da terra da saudade e os grandes gestos belos), 

o Aluno A4 (o sentido de privação da liberdade), e o Aluno A9 {movimentos de liberação 

das colonias portuguesas chamadas terra do além mar).

A segunda é a transferência interlinguística (ocorre entre a L1 e as línguas- 

alvo e vice-versa) que permite aos aprendizes reconhecerem termos semelhantes e 

dessa semelhança podem deduzir significados, mas é claro que muitas vezes essas 

deduções não são acertadas, por exemplo, o caso do Aluno A12 (A palavra do nos 

trazem a um tuffo no estado de ânimo de um enteiro pais) e o caso do Aluno A13 

(Tudo isto unido pelo bravo poeta Manuel Alegre). Algumas palavras são escritas da 

mesma maneira na língua portuguesa e italiana, ou seja, têm uma grafia e/ou um som 

quase semelhante, porém, essa afinidade muitas vezes pode enganar o leitor sobre 

o verdadeiro significado em cada uma das línguas. Este é o caso dos exemplos que 

acabamos de apresentar, bravo em italiano que dizer muito "bom" já em português 

significa "nervoso", "severo". Temos também a extensão da palavra tuffo usada para 

expressar a ideia de "imersão", mas em PB corresponde a porção de plantas, flores, 

penas, etc. Além disso, essa transferência também enquadra os casos das palavras 

que em italiano são femininas e que português são masculinas ou vice-versa, nos 

textos dos alunos identificamos: cor, viagem e rádio.

E terceira seria a transferência didática que impulsiona conhecimentos e 

habilidade relacionadas com aplicação de estratégias de aprendizagem e controle.

139



Trata-se de um saber instrumental baseado na aprendizagem de estruturas 

linguísticas a medida que se efetua transferências, por exemplo, a tendência em 

aplicar o artigo determinativo na frente de nomes próprios, onde ocorre o fenômeno 

de hipergeneralização que leva o estudante a usar o artigo quando não é pedido, 

como o Aluno A1 (Alegre quer desfrutar da força emotiva das trovas para contestar 

aquela das armadas nacionais para "descobrir" o Portugal em Portugal) e o Aluno A9 

(no exílio conheceu o Che Guevara e se relacionou com o dirigentes do movimentos 

de liberação das colonias portuguesas). Ademais é difícil para o estudante estabelecer 

quando é necessário o pronome pessoal sujeito em PB, na prática ele não foi usado 

mesmo quando precisava. Assim, como frequentemente não ocorre a combinação 

das preposições com os artigos, escrevendo-os separadamente: Aluno A7(por o 

exército português) e Aluno A13 (por a pátria).

Cabe destacar que de acordo com Escudé e Calvo del Olmo (2019, p.64) 

o desafio está em não realizar "transposições puras e simples" de uma língua para 

a outra. Por essa razão, os autores indicam a estratégia de aproximação, que trata 

de não precisar traduzir perfeita ou literalmente um enunciado. Pode haver uma 

aproximação do sentido do texto em função do contexto ou da necessidade do 

aprendiz, evitando bloqueios por não saber exatamente a tradução.

Deste modo, temos a estratégia de aproximação que pode ser definida como 

um conjunto de ações que relativizam as funções lexicais nos eixos paradigmáticos 

e sintagmáticos para a negociação de sentidos. Ao observarmos a análise de dados 

identificamos uma tendência na utilização de elementos que muitas vezes causam 

um estranhamento, como o caso de palavras com formação não reconhecida em PB, 

Aluno 10 A (os pontiros marcavam a suas jovem idade). E o aluno 12 A (para torná-los 

num uso onomatopoeico), temos então a possibilidade de poder "ignorar" a inserção 

de um elemento ou outro que pode dificultar, ou interromper o fluxo de compreensão. 

Deste modo, a aproximação evita que a comunicação fique bloqueada, permitindo 

apurar o sentido global do texto.

Por fim, a última modalidade didática apresentada por Escudé e Calvo 

del Olmo (2019, p. 65-68 ) é a IC através da escrita. Ao analisarmos os textos dos 

alunos da Universidade de Pádua, podemos afirmar que em virtude da genealogia 

comum compartilhada pelo português e pelo italiano (a das línguas românicas) a 

compreensão escrita tende a ocorrer mais rapidamente através das comparações 

lexicais e morfológicas.
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Ao fixar as estratégias da IC com objetivo de identificar tendências nos "erros" 

lexicais e morfológicos, tornou-se obrigatório revistar a análise de dados e evidenciar 

que muitos dos denominados "erros" da visão tradicional de língua precisam ser 

revistos. Além disso, é necessário considerar a bagagem linguística e cultural dos 

italófonos, assim como as suas capacidades e habilidades.

Neste parágrafo, serão reunidas de forma sucinta as principais tendências 

que podem ser encontradas ao revisitarmos a análise de dados. Ao considerarmos 

o "continuum  linguístico" (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019) entre as línguas, 

constatamos uma tendência de recordação dos alunos em recorrer ao seu 

repertório linguístico - comunicativo, isso é claro, de acordo com as circustâncias, 

necessidade e desejos. Assim, observamos o uso de estrangeirismos (uma palavra 

da sua LM ou de outra língua) para se ancorar e tentar de ser compreendido, ou 

seja, essa tendência pode ser um dos pontos de partidas do aprendiz para tornar 

a compreensão da sua produção escrita possível. Embora exista uma semelhança 

entre o italiano e português, a proximidade linguística dessas línguas não é garantia 

de entendimento dos textos dos alunos, o que pode determinar essa proximidade é 

a "intencionalidade"(ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019), que nos permite identificar 

uma segunda tendência que é a elaboração na busca de fazer analogias e transferir os 

seus conhecimentos sobre determinado assunto de "Praça da Canção". Ao tratarmos 

da previsibilidade (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019) pelo contexto encontramos 

uma terceira tendência que é a inovação, ou seja, a formação de palavras não 

reconhecidas em PB, mas que é possível a compreensão por meio do contexto. Já 

a previsibilidade pela forma permite o reconhecimento de uma quarta tendência que 

é a assimilação, ou seja, a dificuldade dos estudantes italófonos para identificar a 

singularidade de cada uma dessas línguas e individualizar seus fenômenos léxico- 

morfológicos. Já a estratégia de transferência (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019) 

nos permite constatar uma quinta tendência que é a transposição realizada pelos 

alunos com intuito de construir uma base de transferência apropriada em português 

ou entre italiano e português, e também estratégias de aprendizagem e controle. Além 

disso, temos a estratégia de aproximação (ESCUDÉ; CALVO DEL OLMO, 2019) que 

possibilita a identifição de uma última tendência, que chamaremos de "dedução", 

notamos que os alunos não tendem a realizar traduções perfeitas ou literalmente de 

enunciados, pois identificamos uma aproximação de sentido de seus textos pelo 

contexto ou pela necessidade do aprendiz.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo descreveu e apontou os "erros" lexicais e morfológicos nos textos 

escritos por italófonos em processo de aprendizagem de PLE, matriculados no curso 

de Mediazione Linguistica e Culturale da Universidade de Pádua - Itália, objetivando 

destacar, classificar e analisar as ocorrências no texto de cada sujeito.

Ao darmos o primeiro passo para compor o quadro descritivo do conhecimento 

de PLE, foi possível aproximarmos de forma cautelosa ao contexto italiano, discutindo 

a língua e a cultura do Brasil. Mas, também abordamos questões importantes 

relacionadas ao português e ao italiano, principalmente no que tange aos aspectos 

históricos e sociopolíticos dentro do continuum  românico. Embora o desenvolvimento 

do latim para as línguas românicas envolvam muitos fatores, foi possível verificar uma 

relação entre as línguas. Quanto ao português, o estudo apontou o cenário linguístico 

e social no qual nasceu o PB, o porquê das suas diferenças em relação aos demais 

países de língua portuguesa e necessidade de se reconhecer essa variedade. No 

caso particular de PLE, vimos que se trata de um segmento de estudos que está 

se desenvolvendo e sua a terminologia ainda é bastante diversificada, constatamos 

também o quanto ainda são escassas pesquisas sobre "erros", principalmente nas 

produções escritas por italófonos. No que se refere ao PB no contexto italiano, 

apresentamos uma série de perspectivas pelas quais se pode investigar a presença 

ou história da nossa língua brasileira.

Outras discussões desenvolvidas ao longo da dissertação giraram em torno 

de subsídios da linguística aplicada para abordar questões teóricas referentes ao 

ensino de PB para italófonos. Embora corrêssemos o risco de sermos questionados 

sobre a real necessidade de tratar sobre "erro" um assunto aparentemente familiar 

a docentes e alunos, a opção pelo tema, deu condições de averiguar que tipo 

de compreensão lexical e morfológica o aprendiz italófono possui, e examinar as 

hipóteses sobre a realização desses "erros", cuja relevância pode ser melhor avaliada 

do ponto de vista da IC.

Assim, o aspecto mais significativo no nosso estudo refere-se à visão perante 

os "erros". Eles foram tratados como fatores positivos e significativos, assim o 

aluno não se sente penalizado por não ter uma alta suficiência na língua, podendo 

assim trabalhar com hipóteses para induzir significados e desenvolver capacidades 

receptivas, a partir produção escrita. Além disso, integrar todo o seu acervo linguístico 

cultural e diminuir a desinibição. É importante notar que os "erros" podem indicar as
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dificuldades que os italófonos estão enfrentando no processo. Sendo assim, a nossa 

pesquisa busca conscientizar os professores quantos à ocorrência e o papel dos 

"erros" lexicais e morfológicos na aprendizagem de PLE.

Nesse sentido, o nosso estudo permitiu, primeiramente, direcionar as 

informações sobre os "erros" lexicais e morfológicos, e, em seguida, evidenciar o 

quanto eles são significativos e podem informar tendências e obstáculos do ponto 

de vista de IC. Dado isso, acreditamos que seja importante apresentarmos as nossas 

considerações.

Os resultados investigados na produção escrita dos italófonos mostrou 

um total 198 "erros" de um total de 60.553 palavras, sendo 94 "erros" lexicais que 

representam 46% dos "erros" encontrados, subclassificados em duas categorias, a 

primeira "erros" lexicais de forma (84%) que incluem: o uso de um significante de PB 

próximo (26%), formação não reconhecida em PB (38 %), estrangeirismos (32%) e 

gênero (4,0%). E, a segunda subcategoria são os "erros11 lexicais de significado (16%) 

que contemplam: lexemas com semas comuns porém não adequados no contexto 

(33%), registros não apropriados a situação (20%), verbos Ser-Estar (40%) e perífrase 

(7%), talvez pelo nível de conhecimento do vocabulário dos aprendizes. Seguindo 

disso, constatamos 107 "erros" morfológicos que representam 54% dos casos, 

subclassificados em três categorias, a primeira "erros" morfológicos de paradigma 

(13%) compostos por verbos (79%), número (7%) e gênero (14%). A segunda "erros" 

morfológicos de concordância (12%) que apresentam desvios em gênero (54%), em 

número (31%) e em pessoa (16%). E a terceira categoria são os "erros" morfológicos 

de valores e uso das categorias (75%) que contemplam proposições (48%), pronomes 

(26%), artigos (14%), verbos (11%) e outros (1%).

Considerando a identificação dos "erros" lexicais e morfológicos, verificamos 

por meio da didática da IC que eles são fatores positivos e que podem existir algumas 

tendências nas produções escritas dos alunos que são: a) Recordação, que indica a 

tendência dos alunos em lembrar e recorrer ao seu repertório linguístico; b) Elaboração, 

trata-se da tentativa de fazer analogias e transferir os seus conhecimentos sobre 

determinado assunto de "Praça da Canção"; c) Inovação, que consiste na criação de 

palavra ou expressão novas em PB; d) Assimilação, que é a dificuldade dos estudantes 

italófonos em identificar singularidades das línguas e reconhecer os fenômenos 

léxico-morfológicos; e) Transposição, que é a tendência em construir uma base de 

transferência apropriada em português ou entre italiano e português; e f) dedução, 

notamos que os alunos não tendem a realizar traduções perfeitas ou literalmente
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de enunciados, pois identificamos uma aproximação sentido de seus textos pelo 

contexto ou pela necessidade do aprendiz.

Além disso, compreendemos que grande parte dos "erros11 identificados são 

apenas por parte da visão tradicional de língua e que não causam dificuldade na 

comunicação. Sabemos também, que é importante a retomada desta pesquisa com 

o objetivo de ampliar as considerações sobre os "erros" assim como o corpus com 

os quais trabalhamos, acrescentando, testes de aceitabilidade e talvez materiais do 

tipo oral, para que possamos comprovar ou refutar se esses "erros11 e tendências são 

os mesmo em um corpus de língua falada.

Através dessa pesquisa, identificamos e descrevemos o quanto os "erros" de 

uma visão tradicional de língua podem ser revistos e considerados como significativos 

através dos recursos da IC, que valoriza a experiência letrada/discursiva do aluno, 

incentiva o ambiente plurilingue, contrasta linguisticamente as línguas e promove a 

interação socioverbal entre os alunos. Além disso, estamos conscientes da importância 

da realização de estudos entre línguas afins como o italiano e o português. Deste 

modo, esperamos que nossa pesquisa, venha a contribuir para a área de estudos de 

PLE, principalmente com foco em falantes italófonos.

Para trabalhos futuros nesta área, sugerimos a ampliação das tipologias de 

"erros", comparação com textos orais e a incorporação de atividades que considerem 

o contato entre as línguas como princípio pedagógico.
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ANEXOS

ANEXO A - As produções Escritas dos Alunos

01 - A

A guerra em Praça da Canção

Lidar com a vida, o contexto histórico, os encargos políticos, o empenho 
social de Manuel Alegre torna Praça da Canção um pilar para literatura, da história 
e da cultura portuguesa.

E' por isso que essa obra necessita de uma leitura crítica e focalizada 
sobre os assuntos incluídos, sejam eles de natureza histórica, cultural, política, 
económica e social.

A reclusão do escritor em 1962 em Angola, o amor pela pátria na época 
da guerra civil, a necessidade de justiça, de democracia, de liberdade, o apoio 
para os "camaradas" que partiram na guerra tornam o autor mesmo, como está 
definido no título da obra, um praça, um soldado simples da canção, da trova que 
não ficou escrita por causa da censura, mas que é cantada e habita no coração 
do cidadão Português que acredita nos princípios incluidos nas trovas. Alegre 
quer desfrutar da força emotiva das trovas para contestar aquela das armadas 
nacionais para "descobrir o Portugal em Portugal".

Sendo ele um praça, um poeta civil e escritor da revolução compõe muito 
sobre o assunto da guerra do ponto de vista de quem partiu e de quem ficou 
na sua terra e sente a saudade de quem ainda não voltou. Trata de diferentes 
tipos de guerra, da falta da própria pátria, do trabalho difícil do soldado simples 
reconhecido pelo nome remendado "numa saca cheia de nada". O escritor refere- 
se à derrota de Alcácer-Quibir, ao mito do sebastianismo, à guerra civil na época 
da descolonização e à ditadura financiaria que torna difícil para o País de Abril 
ficar na Europa.

Antes de fugir de Portugal Alegre publicou Praça da Canção e quando 
estava em Algeri o livro já tinha chegado às livrarias dos Portugueses. A 
PIDE era o instrumento de defesa política mais forte, e tudo aquilo que fosse 
julgado subversivo teria sido censurado. Na primeira trova de Praça da Canção 
"Apresentação" já está claro que nada pode calar o autor ("porque a minha canção 
não fica no papel"). "De certo modo sou um guerrilheiro que traz a tiracolo uma 
espingarda carregada de poemas". Eis a apresentação do estilo, do sentimento e 
do estímulo que motivou o autor para escrever e apoiar o povo Português.

"Canção primeira" descreve como as civildades antigas deixaram o sinal 
da passagem na cidade e no povo. A canção é como uma pátria única. "Nós 
voltaremos sempre em maio" è a trova onde Alegre fala sobre a liberdade, a fim 
da ditadura depois da revolução dos cravos. "Romance de Pedro Soldado" é a 
descrição da figura dum soldado qualquer reconhecido pelo nome cozido numa 
saca vazia. Apenas a morte identificou o seu nome verdadeiro.

"Nambuangongo meu amor" pede uma contextualização histórica das 
obras de Alegre. Nesta trova são esclarecidas referências à guerra civil, à situação 
internacional portuguesa na Europa e à guerra mundial. "Com Letras de Sangue"
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é o poema que fica bombardeado. Um sentimento que não pode ser escrito e 
que voa no vento fica morto. A guerra é contada também por quem ficou na sua 
pátria.

Quem partiu pergunta notícias do seu país, mas não consegue receber 
respostas pelo vento que passa ou pelas pessoas que caminham olhando para 
o chão. Alegre é um poeta que aproveita da força da poesia como arma contra 
a policia e a ditadura e desfrutando-a para ser de apoio para o seu povo numa 
época difícil.

Ainda o momento da descolonização, embora a ditadura tenha acabada, é 
um período de guerra. "Toada do vento africano" também alude ao vento. Como 
na composição "Trova do vento que passa" leva notícias sobre o Portugal, mas 
desta vez a poesia é mais sobre as "Províncias Ultramarinas". Alegre compara a 
dureza da morte na África com a crueza da derrota de Alcácer-Quibir. Esse é um 
vento que nem canta as canções dos marinheiros nem oferece a imagem duma 
pátria livre e feliz.

O texto de "como se faz um poema" considera a guerra do ponto de vista 
subjetivo de quem a viveu e viu muito, aprendeu muito sobre o verbo "matar". O 
autor revela-se paciente, produtivo (...) e nunca para de questionar-se.

Através da leitura da poesia está fácil aprender como Alegre não se refere 
apenas às guerras físicas e históricas. Ele considera aquelas guerras do presente, 
atuais, os conflitos financeiros entre quem vive na tradição e quem já pendurou 
a alma.

Decidi de focalizar o meu dossiê sobre o argumento da guerra. É um campo 
talora refutado e dificil para nos enfrentarem, mas acredito que é necessário falar 
sobre isso mesmo dado que os conflitos narrados por Alegre têm as mesmas 
dinâmicas daqueles que acontecem no dia. É por isso que Praça da Canção è 
conhecido como um livro intemporal.

02 - A

A rebelião em Praça da Canção

Praça da Canção é uma coleção de poemas escrita nos anos '50 pelo 
escritor Manuel Alegre durante os quais ele foi preso em Luanda, Angola.

Manuel nasceu em cheio Estado Novo, e por isso ele cresceu em um 
ambiente de censura, privado da sua liberdade, um período no qual Portugal 
sofreu muito: uma situação inaceitável por o nosso Poeta.

O percurso que eu escolhi destaca a grande força de rebelião do Poeta 
para esta condição de repressão que tornou tudos os portugueses extremamente 
tristes. De fato a sua poesia é hoje em dia considerada a expressão do sofrimento 
do povo Português, a voz da liberdade.

Eu comecei com as poesias nas quais a palavra chave é a Tristeza, as 
poesias onde parece que não há alguma esperança (recorrente na maior parte 
dos poemas de Praça da Canção) . Eu escolhi aqueles poemas nos quais, na 
minha opinião, a Tristeza é exprimida na forma mais forte como por exemplo em 
" Canto da nossa Tristeza".
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Neste poema o sentimento se torna devastador, um sentimento que esvazie 
a alma das pessoas, deixando nenhuma possibilidade para se salvar desta 
condição de morte na vida.

Muito forte é também a poesia "Balada de Fevereiro", na qual o Poeta 
descreve uma cidade abafada, desanimada, um lugar obscuro no qual até o 
Poeta parece ter perdido a inspiração, a vontade de lutar.

Depois eu inseri as poesias nas quais começa a afirmar-se a vontade de 
rebelar-se, a vontade de escapar ao triste destino ao qual a ditadura obrigou tudos 
os portugueses. Um ótimo exemplo é a poesia "O poeta", na qual è o poder da 
canção o meio com que livrar-se, com que lutar; uma poesia onde um homem que 
nada tem a perder enfrenta abertamente os seus inimigos armando-se somente 
com as sua palavras, uma arma que assusta mais de uma espingarda.

Também na poesia "Soneto" é evidente a importância de matar a tristeza, de 
livrar-se dela de modo que o povo Português volte á antiga glória e felicidade.

Por fim, eu inseri duas poesias para mostrar como a esperança de voltar 
livre finalmente venceu o terror de ficar preso por um regime unjusto e atrasado, 
poesias onde a vontade de lutar é mais forte do que nunca.

Uma poesia muito linda é "Nós voltaremos sempre em Maio": ao contrário 
de Fevereiro, mês triste e lúgubre em que a cidade está envolvida na neblina, 
Maio representa a ideia de liberdade querida pelo Poeta, onde o amor prevalece 
e "os amantes se beijarem em cada rua".

Simbólica é também a última poesia que eu escolhi, "Liberdade", chama no 
coração do Poeta, uma verdadeira primavera, um renascimento.

Pelo Poeta a liberdade é cavalos que correm nos campos, com as crinas ao 
vento ("Corpo Renascido"), o vento, Navio e muito mais.

Eu gostei muito deste assunto, foi muito emocionante, me fez apreciar a 
liberdade de exprimir-me e pensar livremente, a liberdade de amar sem limites, e 
eu não posso imaginar um sofrimento maior de ser privada desta liberdade.

Hoje em dia este gênere de liberdade não é certa e mais e mais as pessoas 
tentam de a limitar, e é por isso que eu acho que este assunto é muito atual e por 
meio da palavra de Mané por isso que eu acho que este assunto é muito atual e 
por meio da palavra de luto também para esta causa.

03 - A

A amizade em Praça da Canção

Praça da Canção è uma obra de poesias escrita por Manuel Alegre 
(1936) entre o ano 1964 e 1965. Esta foi uma das obras mais importantes e 
revolucionárias dos anos ’60 em Portugal porque os ideais expressos nos poemas 
representavam os dos numerosos movimentos estudantiles que lutavam contra 
o poder ditatorial salazarista.

Uma peculiaridade deste livro è a sua particular musicalidade, facto que 
tornou Manuel Alegre num trovador do seu tempo. As poesias não têm data mas 
podem ser colocadas facilmente na vida do poeta.
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Outra característica de Praça da Canção é de ter numerosos temas no seu 
interior mas o mais presente e o que eu escolhi é o tema da amizade.

Decidi desenvolver este tema pela evidente importância que lhe deu 
o mesmo Manuel Alegre em muitos dos poemas que compõem a sua obra
prima. Pois a palavra amigo se torna a palavra chave que é repetida em muitos 
versos.

Um exemplo é Fernando Assis Pacheco na praça da canção uma poesia 
na qual Manuel Alegre quis lembrar a profunda amizade com o escritor Pacheco 
nascida nos tempos da juventude quando ambos atuavam no Teatro Universitário 
de Coimbra (TEUC). O poeta conta o seus encontro na praça da canção onde 
marcaram encontro antes da guerra.

Enquanto na poesia Como ouvi Linda cantar por seu amigo José a jovem 
Linda espera impacientemente notícias que não chegam do seu amigo partido 
pela frente de combate.

Em Romance de Pedro Soldado Manuel Alegre conta a breve vida de um 
jovem soldado partido pela guerra e nunca chegado.

As luzes de Nambuangongo é uma poesia caracterizada por um ritmo 
rápido e encalçante através o qual o poeta nos conta a importância do suporte 
moral e afetivo de um amigo durante as longas e intermináveis noites de vigília 
em países estrangeiros e longes.

A pequena secção do livro intitulada Três canções com lágrimas e sol para 
um amigo que morreu na guerra é composta de três canções (A Primeira canção 
com lágrimas, A Segunda canção com lágrimas e Canção com lágrimas e sol) 
que são dedicadas a um amigo de Alegre que morreu. Um amigo que, como se lê 
nas poesias, o autor tinha conhecido na frente e com o qual tinha compartilhado 
medos e momentos difíceis e que a guerra o aniquilou.

Estos são só alguns dos outros poemas nos quais o autor conta as suas 
experiências vividas com os seus camaradas. Relações profundas que ainda hoje 
permanecem imprimidas e continuam a ser cantadas e divulgadas às pessoas na 
esperança de tornar imortais os homens com os quais Manuel Alegre compartilhou 
uma parte da sua vida e que se podem definir amigos.

04 - A

Praça da Canção Interpretada pelo assunto da liberdade.

Praça da Canção é uma coleção que dá muitas sugestões de reflexão 
para a interpretação do pensamento de Manuel Alegre. É possível ler a obra e 
mergulhar-se no assunto da viagem e navegação, da cadeia e da ditadura, do 
amor, do dor, dos praços, da África, da música e da resistência... Como também 
José Carlos de Vasconcelos afirma em Quando a poesia faz e se faz história, 
Alegre é de fato capaz de explorar as matérias colectivas e aquelas pessoal, 
misturando habilmente um estilo quase neorrealista e uma nostálgica tensão 
épica típica do povo português.

Eu escolhi de estudar Praça da Canção pelo ponto de vista da liberdade. 
Um assunto que pode parecer muito se não demasiado vago mas que vai a
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exprimir muito bem e se faz testemunha da tensão épico e da tragédia desse 
período. Porque a pesquisa da liberdade é a força que empurra o povo e o autor 
deste livro a lutar contra a ditadura salazarista e marcelista. Um assunto que 
também hoje é válido e ainda questionado em novas e diferentes formas.

A balada dos aflitos, mais recente, é o exemplo de como este assunto seja 
hoje tão atual.

Incluído como post-scriptum em Praça da Canção a poesia Liberdade é 
um resumo do assunto e no mesmo tempo de toda a obra. Liberdade se torna 
sujeito do poema, uma chama que vai ser realizada por muitos razões: "o teu 
nome de muitos nomes feito". Alegre enumera muitos deles: o sujeito é feito 
das cores, elementos naturais, pátria, exílio... Três são os elementos principais: o 
navio, "navio/onde já fui marinheiro/ naufragado no teu nome", metáfora da antiga 
liberdade mas agora no mesmo tempo de exílio e das colônias; a tempestade, 
que eu leio como sinônimo da luta contra a ditadura; o sangue, que indica o 
sofrimento do povo e do autor pela guerra e pelo regime. Elemento que são o 
combustível da chama da liberdade.

Tudo isso se pode encontrar em Praça da Canção como diretrizes para o 
tema escolhido.

Falei da tempesta como sinônimo da luta. Existiam muitos tipos da luta. 
Uma primeria era aquela armada: na Itália conhecemos a luta partigiana mas 
em Portugal se torna significativa aquela dos praços. Como no filme de 2000 
assistido em aula Capitães de Abril de Maria de Medeiros, a revolução do 25 de 
Abril de 1974 foi feita com um golpe de Estado pelos soldados simples, pessoas 
de povo que não quiseram levantar as armas contra os outros praços. O mérito 
desta revolução, que foi a menos violenta da história, foi roubado após pelas 
hierarquia militar.

Mas também existe a liberdade intelectual. Manuel por quanto seja também 
introspectivo, não é perto do conceito da Turris Eburnea,onde os intelectuais não 
se associavam à vida coletiva, mas recusa de dobrar o seu talento à vontade do 
regime.

Poema (em vez de crítica) para António Sérgio é um slôgane da integridade 
intelectual: "Alguns procuravam a salvação/ embebedavam-se de matafísica e de 
palavras./ Tu não propunhas solução:/interrogavas". Interessante nesta poesia o 
uso dos termos religiosos para levar e comparar o campo da crítica intelectual ao 
nível religioso: Fé, crença, dogma se drobam à ideologia do porquê. Exprimir a 
própria liberdade intelectual é a outra forma da luta à ditadura.

Alegre o faz usando a arma da poesia. "Pedias uma crítica: só posso 
uma canção". E por que uma canção, um poema? Ele explica nos versos de 
Apresentação que "só cantando se pode incomodar/ quem à vileza di silêncio 
nos obriga" e assim toca "os sinos/ planto espadas/ e tranformo destinos./.../que 
cada homem tem no coração".

E a confirmação da liberdade inteletual se faz forte por acusação direta 
como em Carta do Manuelinho de Évora a Miguel de Vasconcelos, ministro do 
reino por vontade estranha onde compara o regime a um dos momentos mais 
terríveis de Portugal, a união iberica (1580-1640).

Alegre continua com invocações sem rodeios a não se esconder e a 
exprimir as próprias ideias. Por exemplo ele o faz com Estou triste: "...no vinho 
não se esconde./ Precisa/ de grandes gritos ao ar livre." e também o pede numa 
maneira mais trágica em Canto da nossa tristeza: "Porque não amas não lutas/ 
e em vez de sono soluço/ não és vento flor ideia?". Aqui o sentido de remissão
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que permeia o povo português sob forma de tristeza se propaga difusamente, 
"envenenando" o sangue das pessoas e com um "rato", que é sinónimo do medo, 
mastiga as coragens em cada dia da semana. O tema do medo comparado 
ao rato aparece após em "Variações sobre o poema pouco original do medo 
de Alexandre O’Neill". Apesar da evidente e heróica intenção do autor de não 
sucumbir ao medo, isso é um sentido comprensível se temos presente que como 
cada régime a ditadura do Estado Novo limitiava a libertade de expressão pela 
censura controlada pelo Secretariado Nacional de Informação (SNI, o velho 
Secretariado de Propaganda Nacional) e pela PIDE a Polícia Internacional e de 
Defesa do Estado. Uma istitução que Alegre conhece muito bem, sendo preso 
pela Pide na Angola por a tentativa de revolta militar contra a guerra ultramarina. 
Passa seis meses aí e descreve muito bem o sentido de privação da liberdade na 
prosa Rosas Vermelhas9. Sentido que aparece muito mais forte pelo conforonto 
com o passado livre quando era um menino sob a proteção materna e tinha 
uma janela que dava para um mundo livre. "Mas poderia eu ter esclhido outro 
caminho?...sabendo que algures, na noite, há homens que batem, há homens 
que gritam?" Manuel não pode: "Talvez seja preciso renunciar à felicidade para 
conquistar a felicidade."

Portanto se revela o assunto do sangue que simboliza o sofrimento afligido 
pela luta mas também pela guerra imposta para conseguir ou protegir o sonho do 
império colonial. E poeta, sangue, noite e guerra são as palavras que são escritas 
em Com Letras de Sangue e juntando-se e misturando-se no poema, pintam os 
sentimentos tidos num clima tão trágico.

Enfim a liberdade como navegação, expressa em toda a sua beleza em 
Trova do Amor Lusíada. Um assunto que recorda a grande tradição português 
de navegadores e que chama o mar como espaço indefinido para onde fugir e 
explorar. Mas Alegre põe dúvidas sobre a possibilidade de seguir os venots como 
no passado: "...morreu em mim um marinheiro" affirma em Canção de Manuel 
Navegador e a culpa pode ser de um País que não se sabe adaptar ao presente e 
permanece bloqueada em ideologias retrógradas e autoritárias. "...mil caminhos 
busquei fui nauta vagabundo/ só meu país não achei."

Para concluir depois deste percurso de realização da liberdade cheio de 
coragem, luta e sofrimento, a meu ver Nós voltaremos sempre em Maio13è o 
poema perfeito. Eu leio um sentido profético, típico de Mauel Alegre, caracterizado 
pela positividade das gerações futuras: "Amanhã a cidade terá outro rosto./ Nós 
não estaremos cá. Mas a cidade/ já não será contra o amor amanhã quando/ 
os amantes passarem na cidade livre." Talvez quando foi escrita era só uma 
esperança imaginária e efêmera mas agora, após anos da revolução do 25 de 
Abril de 1974, se lê-a com o coração consciente mas também mais leve.

164



05 - A

O papel feminino em Praça da Canção

Como a imagem da mulher torna-se o País de Abril

Lendo os poemas da obra-prima de Manuel Alegre, escolhi esse caminho 
porque a meu ver foi fundamental para conhecer o Portugal daquela época 
através dos olhos do poeta. Assim, consegui uma análise de Praça da Canção 
"toda feminina" com um final totalmente inesperado.

Quis começar esse percurso com as duas primeiras imagens da mulher 
no segundo poema "Canção primeira". A primeira figura feminina é "uma mulher 
despindo-se", logo após a descrição de um cavaleiro. Os dois personagens 
representam uma das realidades da guerra: o homem que luta nas batalhas e a 
mulher esperando a sua volta. Mas a pergunta do poeta será: "Quem prova as 
amêndoas secretas do seu corpo?", isso não tinha resposta porque ninguém 
sabia se os soldados teriam voltado. Se pode ver uma imagem parecida da mulher 
no soneto "Soneto de amor da hora triste", onde a rapariga chora pelo poeta 
que decidiu lutar para a liberdade do próprio país, uma luta não violenta mas 
intelectual. Após, em "Canção primeira" a mulher torna-se uma vítima da guerra, 
a "mulher violada pelas chamas", que é parte da paisagem de destruição por 
causa da violência. Depois dessas duas imagens intensas, achei duas principais 
tipologias de mulheres em PdaC: uma mulher que representa a inocência e outra 
que representa a força.

A primeira aparece em dois poemas: "Romance do tempo inocente", 
no qual a irmã Maria Teresa é símbolo dessa inocência não só feminina mas 
também infantil; após em "Canção para o meu amor não se perder no mercado 
de concorrência" a rapariga do País de Abril está circundada do materialismo 
e da corrupção, nessa situação cotidiana do mercado "onde se compram 
palavras e onde as palavras se vendem" e ela tem que prestar atenção a não ser 
"engolida" por esse mundo cruel. Depois de ter lido essa última canção, comecei 
a refletir sobre a metáfora mulher-País de Abril porque a mulher traz dentro dela 
o Abril, que é o mês da revolução. Además, a minha reflexão teve confirmação 
em "A rapariga do Pais de Abril" onde se vê a moça forte que representa a vida, 
mas principalmente vi nela Portugal através de elementos como o rio Tejo e a 
comparação entre o corpo dela e um país marítimo. Quando o poeta terminou 
com "E achei achando-te o País de Abril" percebi a esperança: ele acreditava 
ainda em seu país e foi assim que profeticamente antecipou a Revolução de 25 
de Abril. Como vimos, para Manuel Alegre Portugal era um país que podia mudar 
apesar da tristeza e do sofrimento dos portugueses.

A rapariga vai aparecer logo depois, em "Nos voltaremos sempre em Maio", 
um poema que mostra mais uma vez a mulher-País, que junto com Alegre, voltará 
em Maio "o mês da liberdade", o mês que segue Abril e a revolução, o mês do 
renascimento. Emfim, o poeta vai mencionar a rapariga do Pais de Abril também 
na conclusão, quer dizer em"Última página". Nesse último poema se pode 
perceber a vontade do poeta de recomeçar dechando atrás dele as memórias 
tristes, querendo ao seu lado a Rapariga do País de Abril e junto com ela vai"soltar 
a Primavera no Pais de Abril". No passado, muitas vezes os poetas e os artistas 
escolheram a metáfora da mulher, talvez porque uma mulher pode ser sensível,
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forte, frágil, sincera, falsa, tudo isso e muito mais contemporaneamente. Um 
exemplo pode ser a Marianne, o símbolo da República Francesa e da liberdade. 
Em Praça da Canção achei duas mulheres mas só numa vi o País de Abril, pois 
esse país é forte, cheio de esperanças e ambições mesmo com todas as suas 
contradições. Portugal do povo não dos políticos, dos burgueses ou da Igreja: 
Portugal dos portugueses é o que queria Manuel Alegre.

06 - A

A importância das cores no poema de Manuel Alegre.

Propósito do trabalho é evidenciar a presença das cores nos poemas de 
Manuel Alegre na sua obra Praça da Canção .

Não só o poeta nomeia constantemente três cores, azul vermelho e 
verde, mas também evoca os mesmos cores com substantivos quais mar rio, 
vinho veia, trevo folha, e verbos quais navegar nadar, madrugar vindimar, ceifar 
desfolhar.

As três cores juntas comparecem no último poema da obra: Liberdade

Para alcançar o propósito a obra será desarranjada e recomposta 
classificando os poemas mais significativos pelo propósito em ordem de cor.

07 - A

Praça da Canção no Mar

A primeira coisa que notei quando li os poemas de Praça da Cançao è a 
costante presença do mar. Eu gosto muito do mar e das todas as coisas ligadas 
ao ambiente marinho: eu sou encantada pela àgua, pelo perfume do mar, pela 
areia quente, pelos navios dos pescadores que vão e vêm, pelo movimento da 
gente nos portos, pela brisa fria das praias. Em Praça da Cançao o mar, e todos 
estes elementos são sempre presentes. Manuel Alegre gostava muito do seu 
territorio, do seu mar, e ele nos diz nos seus poemas, onde transfere a atmosfera 
tipica do lugar onde vivia e os emoções que ele ali provava.

Os seus poemas têm crescido ao mar: "Sobre as colinas desta terra voltada 
para o mar plantai o meu poema" (Canção Primeira).

O poeta ama Lisboa, cidade de mar, onde passou muitos anos da sua vida. 
Conforme a lenda da cidade Lisboa foi fundada por Ulisses, herói do mar. Toda a 
história da cidade è ligada ao mar, ela foi e é ainda hoje interessada pelos fluxos 
de navios que atracam e partem.

Um outro elemento costantemente presente nos poemas de Alegre são os 
barcos e os marinheiros. Barcos e marinheiros importantes no curso da história 
do Portugal: "E os que esperam ainda as naus românticas lusíadas parados no
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Rossio filhos de Viriato pàlidos e desarmados falam em D. Sebastião à mesa 
dos cafés os que não se afogaram nas águas atlânticas frustrados habitantes 
de um navio que nunca foi além dos sonhos adiados marinheiros de agosto que 
molham no mar os pés."(Crónica dos filhos de viriato). Marinheiros que fizeram 
importantes descobertas: E ainda aqueles que se vão todos os dias não em 
busca das Índias mas do pão que falta filhos de Viriato nos caminhos dos Brasis 
porque os romanos nada lhes deixaram. Terras do Alentejo - Bartolomeu Dias 
passando além da fome em cada herói da malta. Eu falo dos heróis sem nome de 
um país onde os romanos sobre os homens se assentaram. (Crónica dos filhos 
de viriato).

È graças as grandes conquistas e descobertas portugueses que Portugal 
conseguiu um valor importante no mundo. "Era um tempo com barcos nos 
minutos. Havia o mar. Raparigas da terra da saudade e os grandes gestos belos e 
gratuitos no tempo em que não tínhamos idade." (Romance Do Tempo Inocente). 
O Manuel è orgulhoso da patria dele: O minha patria morena meu pais de trevo 
e sal sou marinheiro e não esqueço que nasci em Portugal (Trova Do Amor 
Lusíada).

Manuel Alegre considera-se um marinheiro: "Sou um marinheiro que traz o 
mar ao colo e meteu um navio pela terra dentro e pendurou depois no vento uma 
canção" (Apresentação). Ele repete-o mais vezes nos seus poemas: "Já com o 
meu povo algumas vezes naufraguei Fernão de Magalhães fui dar a volta ao mundo 
mil caminhos busquei fui nauta vagabondo só meu país não achei" (Canção de 
Manuel Navegador). Manuel sente que nasceu para ser um marinheiro, além de 
um poeta: "Trago um navio nas veias eu nasci pra marinheiro quem quiser pôr-me 
cadeias hà-me matar-me primeiro". Ele sente-se particularmente ligado ao mar, é 
como uma parte de si mesmo: "Meu amor è marinheiro e mora no alto-mar seus 
braços são como o vento ninguém os pode amarrar". ..."Quando chega à minha 
beira todo o meu sangue è um rio onde o meu amor aporta seu coração - um 
navio" ..."Meu amor disse que eu tinha uns olhos como gaivotas e uma boca 
onde começa o mar de todas as rotas" (Trova do Amor Lusíada).

Outro tema ligado ao mar è aquele da liberdade, valor que Manuel Alegre 
protege e elogia. O mar, tão vasto, tão infinito, sem confins...evoca um sentido 
de liberdade muito forte e sugestivo. Para o autor a liberdade è um valor muito 
importante, e liga-lo ao mar, jà que o mar é livre: "Meu amor è marinheiro e mora 
no alto-mar coração que nasceu livre não se pode acorrentar"(Trova do Amor 
Lusíada).

Praça da Canção è uma coleção de poemas sobre a guerra, e fala em 
particular da Revolução dos Cravos Vermelhos do 25 Abril 1974 por o exército 
português que se rebelou à ditatura de Antonio Salazar. Há muitos poemas 
dedicados aos Praças, os soldados que não tem graduação, e uma daqueles, 
Romance do Pedro Soldado, resume a condição de todos os soldados. Eles 
eram camponêses que, por fazer uma guerra que eles não se importavam nada, 
foram forçados a deixar a casa, os campos, os vinhedos e a enfrentar uma 
longe viagem por mar. Talvéz por estes soldados o mar não era um símbolo de 
liberdade, mas de separação da vida: "Branda rola não faz ninho nas agulhas 
do pinheiro nem è Pedro marinheiro nem no mar é seu caminho"..."Nem anda a 
branca gaivota pescando peixes em terra nem è de Pedro essa rota dos barcos 
que vão à guerra" ..."Nem anda Pedro pescando nem ao mar deitou a rede no 
mar não anda lavrando soldado a mão se despede do campo que se faz verde 
onde não anda ceifando Pedro no mar navegando".
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O mar, muitas vezes, transmite uma sensação de melancolia e reflexão: 
"Há só a chuva nos vidros e este viver para dentro há só minutos perdidos e as 
caravelas do pensamento naufragadas nos sentidos" (Balada De Fevereiro).

Manuel Alegre escreve sobre o mar no final da sua obra também, e isto 
faz-nos compreender mais como este assunto seja importante e fundamental em 
Praça da Canção. Alegre conclui saudando o seu mar, os seus navios: "Adeus 
palavras comboios adeus navio. De ti povo não me despeço. Vou contigo. Adeus 
meu bairro versos ventos". (Última Página)

08 - A

O Grito

Como leitmotiv de esta pessoal selecção de poemas da antologia Praça da 
Canção escolhi o tema do grito, ou mais propriamente do silêncio interrompido 
pela palavra que liberando-se libera, da palavra poética que reage ao silêncio 
imposto pelos ratos capazes de roer a alma do poeta e do povo censurado, o 
tema do poemarma que luta pela libertad.

Palavras cantadas e gritadas, palavras como bofetadas para acordar a 
consciência de quienes as ouvem, palavras dirigidas também a quienes não 
sabem ler os avisos secretos do poema,transmitida de pessoa em pessoa.

Palavras de fogo e de vento com as quáis Portugal pôde resistir.
Palavras de esperança que nos lembram que há sempre alguém que semeia 

canções no vento que passa, que resistem à PIDE1, à DIP2, à OVRA3 e até que 
resistem à morte na guerra.

Palavras que combatem a tristeza do poeta quien precisa de grandes gritos 
ao ar livre.Poesia que se incendeia e dá a força para cantar em coro: a Pátria 
somos nós.

He decidido empezar com o manifesto poético do autor Como se faz um 
poema, no que além de declarar-nos os seus intentos e a sua poética, Manuel 
Alegre nos mostra como a sua poesia pôde, encontrando as palavras apropriadas, 
romper o selêncio e levar os seus companheiros no seu canto. Porque como 
explica em Apresentação: só cantando se pode incomodar, sendo impossivel 
calar quem canta, ou quem grita não aos ratos da censura (Variações sobre O 
POEMA POUCO ORIGINAL DO MEDO de Alexandre O'Neill ).

Depois de estos três poemas escolhi O Poeta, e Canção Segunda, e as 
razões pelas quais é impossivel calar quem nutre um povo de poesia, quem canta 
no meio do país amado.

He depois collegato a Trova do vento que passa, com a sua belíssima 
mensagem de esperança, na que até no silêncio imposto a quem vive na servidão 
haverá alguém capaz de encender uma luz pequena, uma mecha capaz de 
incendiar os ânimos de um povo, capaz de resistir à apatia da tristeza do Canto 
da nossa Tristeza, de liberar as palavras e gritá-las (Estou triste).

Só a morte pode calar um poeta, mas a palavra o pode ressuscitar e até 
rendé-lo imortal. Pensando nisso escolhi os poemas Com Letras de Sangue, 
Nambuangongo Meu Amor e Segunda Canção com Lágrimas.
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Só cantando se pode ressuscitar da morte e resistí-le [Corpo renascido).
Polícia Internacional e de Defesa do Estado Departamento de Imprensa 

e Propaganda Organização para a Vigilância e a Repressão do Anti-Fascismo 
[1927)

He decidido terminar a pequena selecção com Canção Tercera, como si for 
um "commiato" da tradição provençal, no que o autor exorta o seu poema para 
que viaje libre e não se deixe parar pela pela PIDE, porque ele, o poeta, vai quedar 
de pié, gritando o seu dissenso.

09 - A

Praça da canção.

O livro o melhor a arma de Paz, Praça da canção é um oceano fundo 
cheio de Histórias, profecias, elementos naturais, elementos abstratos, cultura, 
politica, civilidade, música, poesia,... Tudo isto unido pelo poeta Manuel Alegre, 
um arquiteto perfeito que com sua criação, com sua poesia utilizada como arma 
conseguiu derrocar um governo nefasto, um ditadura insuportável em Portugal e 
foi só o inicio de um efeito domino que iria ver cair a o franquismo em Espanha 
e a ditadura em Grécia. Ainda fosse sequestrado pela censura, recorre Portugal 
em copias manuscritas de mão em mão e cantados.

Encontrar um elemento que una com um filho lógico as poesias de Praça 
da canção é muito fácil, com a imensidade de topos que encontramos neste 
livro podemos falar de elementos como o vento, o mar, o sol, os cores, ou fatos 
históricos como a guerra em africa, revoltas, sentimentos como a tristeza, a 
felicidade o a saudade, até do naufrágio. Todos estos elementos tem em comum 
uma coisa: O Poeta, Manuel Alegre, é por isso que decidi traçar um línea biográfica 
a través da poesias presente no seu livro Para assim lembrar, como disse uma vez 
o poeta a um professor brasileiro que trabalhava numa tese sobre ele, "Escrita e 
vida são inseparáveis. Embora eu entenda a poesia como experiência mágica, 
algo que está aquém e além da literatura."

Ainda não seja fácil falar do Poeta da Liberdade vou tentar ordenar um 
seleção de poesias que acho que representem etapas do seu percurso desde 
a terra natal Águeda até o retorno profético em Maio ao Portugal. Passando 
pelos seus anos na faculdade de direito em Coimbra, onde foi um dos lideres do 
movimento estudantil, pela sua prisão em 1963, em Luanda, pelo seu regresso sob 
prisão, residência vigiada, pela clandestinidade, pela fuga e pelo exílio em Argel. 
Para fazer isso vou começar com "Como se faz um poema" onde podemos ver 
como seu poema é quase um autorretrato, porque ele conta muitas coisas que jã 
lhe tinham acontecido: amores, partidas, guerra, revoltas, "prisões baixas".

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu em Águeda em 1936, possui grande 
referencias na área da politica e na área do desporto, o seu avô foi um dos 
chefes da Carbonçaria e um dos fundadores da Republica e seu pai foi campeão 
de atletismo. No romance Alma (1995) encontramos retratada a sua infância e 
juventude mas também em praça da canção temos alguns referimentos é por 
isso que continuo com "Rosas vermelhas "  uma narrativa breve, o autor além do
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referimento à importância que para si detém a rosa: "Nasci em Maio, o mês das 
rosas, diz-se. Talvez por isso eu fiz da rosa a minha flor, um símbolo, uma espécie 
de bandeira de mim mesmo" Lembra a sua mãe que a colocava uma numa jarra 
do quarto do autor, todos os dias 12 de Maio, às dez e um quarto da manhã, 
data e hora em que Manuel Alegre nasceu. Nesse momento este sinal de ternura, 
amor e solidariedade acompanha-o na prisão, no dia 12 de Maio de 1963, em 
que, da carta já aberta da mãe, que o carcereiro lhe leva, cai a pétala de uma rosa 
vermelha. Continuo com "Romance do tempo inocente." dedicado a sua irmã no 
qual fala da sua infância em Águeda.

Um momento fundamental na vida de Manuel Alegre é em Coimbra desde 
1956, onde estudo direito e foi dirigente estudantil e tenha participado nas 
últimas manifestações do MUD Juvenil, ali é que começa a sua vida politica e 
conhece entre outros Fernando Assis Pacheco e José Carlos Vasconcelos para 
representar está etapa eu escolhi o poema "Fernando Asis Pacheco na praça da 
canção". Sucessivamente de Maio a Julho de 1962, se trova a cumprir o serviço 
militar nos Açores, onde se envolve numa revolta político-militar que fracassa, 
em agosto segue para Angola, e envolve-se de novo em conspirações por las 
que foi encarcerado pela PIDE em Luanda no dia 17 de Abril de 1963. Para esta 
etapa escolhi "Nambuangungo meu amor", poema excepcional em que conta 
a guerra em Angola, "O poeta" e "Para João XXII" poesia que surgiu após a 
notícia da publicação da Encíclica do Papa João XXII, que Manuel interpretou 
como um reforço da esperança num futuro de liberdade, de justiça e de paz. A 
Pacem in Terris marcou uma evolução do pensamento católico, que um homem 
de esquerda como Manuel Alegre, empenhado na luta pela democracia, não 
podia deixar de saudar. Tanto mais que sempre pertenceu àquela esquerda 
para a qual a liberdade é um valor essencial e que considera os direitos sociais 
inseparáveis dos direitos políticos. Ora Pacem in Terris proclamava direitos 
humanos fundamentais, conjugando liberdades, direitos econômicos, sociais e 
culturais. Ao mesmo tempo sublinhava o respeito pela consciência individual e 
valorizava, não apenas o direito de participação na vida pública, mas a própria 
democracia.

Depois de estar mas de sete meses preso Manuel Alegre foi para a Metrópole 
sob prisão e fica em Coimbra com residência fixa. No regresso encontra uma 
situação descrita na "Canção terceira", após temos "a trova" e a "Trova do vento 
que passa" Manuel neste período é "objecto duma perseguição permanente, 
sistemática, de provocações dos tipos da PIDE" mas todas as noites um amigo 
acompanha-o a casa, e numas dessas noites em plena Praça da República com 
seu amigo Adriano Correia de Oliveira, Manuel exprime a sua revolta, a qual Oliveira 
diz "  Mesmo que não fiquem mais versos, esses versos vão durar para sempre" 
. Ficaram. "  assim nasceu a "Trova do vento que passa". A continuar temos a 
"Canção de Manuel navegador", uma explícita anotação autoral e biográfica que 
inscreve a viagem, a errância, o expatriamento como um percurso individual que 
se ultrapassa a si mesmo para constituir o traço genético de um desígnio pátrio, 
colectivo. Após a "  Trova do emigrante" a representar o exílio em Paris e logo 
em 1964 vai para Argel onde passa dez anos, nos microfone do Radio Voz da 
Liberdade, se tornou num simbolo da luta contro Salazar. No exílio conheceu o 
Che Guevara e se relacionou com o dirigentes do movimentos de liberação das 
colonias portuguesas chamadas terra do além mar.

Para finalizar a minha penúltima poesia é "última silaba" na qual o Manuel 
Alegre se despede ma o verdadeiro final para mim chega com a poesia "Nos

170



voltaremos sempre em Maio" um poesia profética onde O poeta quase 10 anos 
atrás declara que iria tornar em Maio e assim foi, no dia 25 de Abril del 1974 Aquino 
de Bragança lhe telefono e lhe da a notícia assim faz as malas, fica retenido em 
Madrid e finalmente no dia 2 de Maio ele conseguiu voltar ao Portugal livre onde 
a sua profissão iri ser O Poeta.

10 - A

Lágrimas

Ao fim de introduzir a obra "Praça da Canção" de Manuel Alegre escolhi a 
emoção que provavelmente emerge mais entre as linhas dos seus poemas, ou 
bem a tristeza, e para fazê-lo escolhi a palavra lágrimas.

O palavra nos trazem a se mergulhar no estado de ânimo de um enteiro país 
que vivia a época terrível do regime ditatorial de António Salazar, seguido depois 
por Marcello Caetano, e que proseguiu até a Revolução dos Cravos Vermelos 
do dia 25 de Abril de 1974. Ao profundo sofrimento do povo portugês que vivia 
soufocado pela ditatura e pela conseqüente falta de liberadade, se juntou o horror 
da guerra que atormentou os domínios ultramarinos portugueses e que foi vivida 
em primeira pessoa pelo autor chamado a cobrir serviço militar nas colônias. 
Foi um período obscuro em que o povo estava limitado na possibilidade de se 
expessarr, um período em que as pessoas viviam na angústia e no medo.

Dentro do livro a palavra lágrimas traduz muito bem o sofrimento interior 
das pessoas, a tristeza em geral. Primeriro se fala em lágrimas como dor da 
partida. As mães viam os seus filhos fugir de um país pobre, um dos países mais 
pobres da Europa. Eles iam para França com a esperança de buscar um trabalho e 
sobretudo um futuro melhor. Mas naqueles anos os jovens que partiam se dirigiam 
também para as colônias sem ter a certeza que um dia teriam voltado.

Mas as lágrimas são também lágrimas de morte que se choram para os 
filhos, os amigos, os soldados que ficaram vítimas do conflito colonial sacrificando 
si mesmos para uma guerra sangrenta e injusta. Porém Manuel Alegre sabe muito 
bem que essas lágrimas são também pensamentos para dedicar aos amigos 
que não voltarão. As atrocidades da guerra fizeram em pedaços as suas vidas 
assim como se tivessem sido rélogios quebrados em que os pontiros marcavam 
a suas jovem idade. Esses homens jovens tinham esperanças que desvaneciram 
e jamais poderão ver Maio, "um mês com lágrimas e sol", em que os sorrisos 
acendem mas começa também a tristeza junta a ausência de quem jà não está 
mais aí.

Não são só os soldados portugueses que sofrem mas também os soldados 
das colônias que lutam para obter a liberdade assim como em pátria os portugueses 
deveriam lutar para a própria. No poema "As luzes de Nambuangongo" as lágrimas 
dos soldados são comparadas as luzes das aldeias que brilham na obscuridade 
da noite ma que são "enganos". Então são lágrimas que unem mas ao mesmo 
tempo dividem porque na guerra não há espaço para a piedade e ném se pode 
se entregar ao choro.
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Mas se chora também de saudade. As pessoas lembram os tempos 
melhores em que o país estava livre e os momentos felizes da infância, da qual se 
fala no "Romance do tempo inocente", em que nada se sabia do que é a guerra, 
do que é a fome e não se conhecia a injustiça que roubava a liberdade e causava 
dor e lágrimas. Se lamentam esses momentos sem tristeza, momentos descritos 
perfeitamente pela expressão "nós tínhamos a idade de não ter idade".

As lágrimas representam em fim a dor de um povo preso pela tragédia e 
que não consegue reagir. Elas são sinônimo de tristeza mas também de medo, 
emoções que penetram as pessoas e as rendem indefesas. São lágrimas de uma 
tristeza que envenena a alma das pessoas e fazem que seja submissa ao poder 
ditatorial. Essas lágrimas, diz Manuel Alegre em "Canto da nossa tristeza", não se 
tornam em "gritos, raivas e pedras" mas ficam simplesmente tristeza. Aquilo que 
Manule quer fazer compreender é que esta tristeza, assim presente e viva neste 
País de Abril, ao mesmo tempo tem que ser matada.

Portugal então está unido neste choro geral de angústia materna, de dor 
para a morte dos próprios queridos, de saudade para o passado, de frustração 
para a liberdade que lhe foi negada e em fim de medo. É um choro que envolve o 
enteiro país numa chuva de tristeza.

Mas Manuel não aceita a derrota, não se pode ficar em silêncio. O povo 
enteiro deve resistir e conseguir gritar "não" para se libertar da tristeza e da tirania 
que o prega. Só naquele momento poderá ser recostruido, sobre as derrotas 
passadas, um Portugal novo que não nasceu da violência mas da palavra. Como 
diz Manul Alegre "é preciso ter fé na palavra poetica", a única arma tão potente 
que pode conseguir mudar a pátria mas também o mundo enteiro.

11 - A

AS FLORES E A NATUREZA EM PRAÇA DA CANÇÃO

"Praça da Canção" è uma obra portuguesa escrita em 1965 pelo Manuel 
Alegre. Portugal naquele período (1933-1974) estava sofrendo a ditadura mais 
longa que a Europa viu: o de Antonio de Oliveira Salazar. O ditador abafou todos 
os dissensões através a PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) e 
suprimiu os sindicatos e a liberdade de imprensa. Manuel Alegre, militante do 
Partido Comunista Português, tinha ideais liberais e estava pronto para lutar pela 
democracia. Em 1961 ele foi chamado para o serviço militar, mas logo depois foi 
preso pela PIDE e condenado a seis meses de prisão na Fortaleza de S. Paulo, em 
Luanda, sob a acusação de tentativa de revolta militar. Em estes meses compõe 
muitos versos que serão recolhidos na obra que nós conhecemos como "Praça 
da Canção". Alguns poemas (depois traduzidos em música) logo tornaram-se 
em verdadeiros hinos da resistência porutguesa e ajudaram a criar as condições 
para a queda do regime menos de um ano mais tarde.

Os textos contidos nesta obra podem fazer-nos ver como Manuel percebia 
a situação de seu povo em uma chave diferente, nunca mais previsível e, por 
vezes, muito pessoal. O tema que tenho escolhido é certamente incomum em
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um contexto de guerra e tristeza, mas muito presente nos poemas de Manuel: as 
flores e a natureza.

Em geral, as plantas têm um significado positivo desde sempre, são a 
imagem da vida, do renascimento do ciclo sazonal e cada flor tem seu próprio 
significado simbólico; são elementos que são facilmente reconhecidos por todos 
através do sentido da visão e olfato e muitas vezes são fontes de sensações e 
lembranças. Manuel joga muito sobre isso e nomeará com frequência flores que 
pertencem ao sentimento comum Português como rosas, cravos e trevos.

Para tornar mais reais as imagens dos cenários mencionados, o poeta 
recorre muitas vezes a natureza, de modo que é mais fácil para todos reviver 
os lugares descritos por ele: na poesia "País de Abril" representa o seu país, 
Portugal, o que é "[..] tudo verde [..]" em quanto assim são as folhas em aquele 
mês, também em "Explicação do País de Abril " è recorrente a flora utilizada para 
descrever a sua amada terra, "[..] Tem pinheiros e mar tem rios /  Território de fruta 
[..] " e em "A rapariga do País de Abril" fala do Portugal como "[..] país marítimo 
com árvores no meio [..] ". Estes são os aspectos escolhidos pelo autor para falar 
sobre o seu lugar de origem. Em "Trova do amor lusíada" Portugal também é 
definido "[..] Meu país de sal e trevo[..]": Os Lusíadas (os portugueses) são o povo 
escolhido de Deus e e não por acaso o trevo é interpretado como um símbolo da 
Santíssima Trindade.

São nomeados também outros lugares nas poesias de "Praça da Canção" 
e, inevitavelmente, o autor tenta aproximar-nos desses sítios fazendo referências 
à natureza: em "Canção de Manuel Navegador" são nomeados os sargaços para 
levar-nos a Ceilão, colônia Português no atual Sri Lanka; em "Toada do vento 
africano" é recordada a floresta típica africana em vez em "A primeira canção 
com lágrimas" Manuel leva-nos longe de Lisboa e diz-nos que, em pleno período 
da guerra colonial, ele perdeu o seu amigo Manuel Ortigão agora deita na "[..] 
verde catedral de um bosque [..]."

Lendo as poesias notei a ligação do autor com a natureza; na poesia "Trova 
do vento que passa " o poeta questiona elementos naturais como o vento e os 
rios para saber notícias do seu país, mas estes elementos não respondem-lhe. 
Estas interrogações são retóricas pois ele sabe que o seu país está na desgraça. 
Vemos, então, como para Manuel a natureza é símbolo da vida, da felicidade; 
na poesia "Canto da nossa tristeza" a tristeza sufoca todas as coisas boas e na 
lista que o autor faz, a flor é ladeado por palavras de alegria como gesto, vento e 
ideia; por isso, se as flores são um sinal de vida, a guerra será caracterizada pela 
ausência destes e de fato em " Toada do vento africano " Manuel diz: "[..] guerra 
sem flores nem sementes nem chuva /  sem cheiro de mimosas ou pinheiros [..]" 
"; a sua esperança é sentir novamente "[..] puro cheiro a cravos e a flor do verde 
pinho[..]".

Mais na poesia "Romance do tempo inocente" a árvore mencionada no 
verso " Havia uma árvore onde o mundo començava " é uma clara metáfora da 
vida. Este poesia, dedicada a sua irmã, também contém boas lembranças do 
autor que evocando-os espera trazer sua irmã aos dias sem preocupações da 
infância. Entre as lembranças surgem muitos elementos da natureza, como a lenha 
das fogueiras, a fruta e o mar. Isto demonstra uma ligação também sentimental 
entre o autor e algumas plantas; especificamente sobre uma diz "a minha flor, 
um simbolo, uma especie de bandeira para mim mesmo": a flor mencionada é a 
rosa e a citação vem do primeiro texto de "Praça da Canção" intitulado "Rosas 
Vermelhas". "Rosas Vermelhas" é um texto em prosa, mas apresenta muitas
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expressões e frases que, pelo ritmo, o aproximam da prosa poética. Fala sobre as 
rosas que sua mãe, Maria Manuela, ritualmente lhe oferecia em cada aniversário; 
esse texto, a ela dedicado, é uma janela para o passado de Manuel: ele, que 
nasceu em Maio (mês das rosas), sabia que podia contar com sua mãe não só 
no dia do seu aniversário, mas em todos os momentos de medo; na idade adulta 
na prisão tinha perdido a confiança, mas com a pétala vermelha que a mãe lhe 
fiz chegar na cela, a esperança ressurgiu. Para Manuel a rosa tem um sentido 
positivo, lembra-lhe casa e è afeiçoado a ela; em " Canção primeira" o autor quer 
cantar uma canção que fala do portugueses "[..] uma cancao que fale de quem 
somos: das nossas casas e dos nossos violinos. Do nosso pão e nossas rosas 
[.. ] ".

A rosa vermelha pode ser entendida como símbolo do sangue, de fato na 
poesia "Carta do Manuelinho de Évora a Miguel de Vasconcelos, ministro do reino 
por vontade estranha" fala-se de "rosa de sangue". Mas o vermelho é também 
o cor que caracteriza o Partido Comunista, por isso a combinação da palavra 
"liberdade" e "rosa de sangue /flor da grande grande noite" poderia recordar o 
desejo de liberdade da ditadura.

Em "Trova do amor lusíada" e "Toada do vento Africano" também foi 
indicada outra flor: o cravo. Em pouco tempo o cravo teria assumido um novo 
significado: o cravo vermelho tornou-se o símbolo da Revolução de 25 de Abril de 
1974. Diz-se que uma mulher de Lisboa começou a distribuir cravos vermelhos 
pelos soldados do movimento contra a ditadura e estes colocaram-os nos canos 
das espingardas na esperança de que as tropas do governo não opusessem 
resistência. É por isso que foi chamada a "Revolução dos Cravos".

12 - A

POEMA INICIAL: "Com letras de sangue"

"Apagaram-se as luzes. Noite. Noite."
Noite. Momento de incerteza, mistério, reflexão. Um período de tempo, 

muitas vezes lembrado por Manuel Alegre, nos seus versos, para dar voz às 
palavras de um poeta suspenso entre desespero, resignação e desejo de 
denunciar uma situação muito pesada, praticamente insustentável. Noite. Noite. 
Repetido duas vezes, ao lado dos três tiros repentinos na memória. Quase como 
se fosse a vinda da noite, o bombardeio real. Quando nada acontece, tudo é 
desligado, as luzes desaparecem. Mesmo a canção apaga-se e um poeta cala- 
se. Os últimos tiros que se sentem, parecem ser os dois "Noite. Noite. ", quase 
para torná-los num uso onomatopoeico, para reproduzir o som de uma guerra 
sem sentido. Assim, na escuridão um poeta fecha-se nas vogais, cercado por 
consoantes, talvez a cantar um verso. È agora, desligadas todas as luzes, que 
"a experiência do poeta, torna-se o sangue dos seus versos" (cfr. José Carlos de 
Vasconcelos). É durante a brutalidade desta guerra colonial que, novamente, a 
noite cai. Mais uma vez, dois tiros. "Noite. Noite ". Parece que tudo se agrava, 
a incerteza e a escuridão aumentam. E um poeta com as letras de seu próprio 
sangue, reclama: "Porquê?"
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Cada vez mais, para declarar a noite interior de Manuel Alegre, o anoitecer 
mais no seu coração do que na paisagem, é "Canção de circunstância". Esta 
circunstância que o poeta lembra qua não é só sua, mas de todos os homens, é 
"iluminada" pela sua canção, pelas suas palavras. Ele fecha-se porque é noite, 
mais uma vez, o poeta apaga-se. Mas são os seus versos que ficam ligados, para 
iluminar a incerteza. É o desejo de denúncia, de rebelião, de mudar as coisas, 
que vai lutar o escuro. Parece que ele quera reiterar o seu desespero, com estas 
palavras. Ele pede que à sua canção de não contar-lhe histórias para ele dormir, 
fazendo uma leve referência à infância. Ele não quer fechar os olhos, não quer que 
tambèm a vida se feche durante a noite. Tenta em todas as maneiras de manter 
o amor e a esperança despertos, e o faz pedindo à canção de permanecer acesa 
sobre a noite do mundo, como se ela pudesse ser um pequeno abajures. Uma 
pequena luz acesa para salvar as crianças do medo de uma noite ruim.

Uma noite interior também aquela na "Trova do vento que passa", poema 
que pede ao vento de dar notícias para Manuel da sua patria. Mas o vento não 
fala, o silêncio persiste. No entanto a noite continua a crescer por dentro dos 
homens do seu país. Noite que significa desolação, tristeza, talvez até se render. 
Por isso, depois retorna o elemento da luz, da candeia, sempre acesa dentro da 
própria desgrça. E ele conclui as suas palavras para repetir que, mesmo na noite 
mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste e que diz não. 
Neste última estrofe, há uma clara metáfora da noite, como a situação escura e 
obscura, que está a viver o Portugal. Período de incerteza, onde ver a esperança 
para além do escuro, é realmente difícil.

Essa mesma atmosfera de noite interna, retorna também em "O Poeta", 
onde Manuel Alegre diz que ninguém nunca irá roubar-lhe esse luar na alma, ele 
sorriu aos tambores nocturnos, ruídos das suas prisões, e depois, cantou de pé 
no seu poema.

Noite, sinônimo de trevas e escuridão, em contraste com as luzes, "As luzes 
Nambuangongo". Cidade que foi palco das maiores lutas da guerra colonial, pior 
frente de combare, experimentado em primeira pessoa por Manuel Alegre, como 
um jovem soldado. Luzes que se destacam aos olhos dos soldados, quando 
a noite cai. Mas não são elas, as luzes de casa, das aldeias dos soldados, da 
sua terra distante para a qual eles são forçados a lutar, Portugal. Brilham na 
noite camarada e são enganos. Uma noite enganosa, que deixa perceber luzes 
de uma cidade que lágrima, para a qual é permitido morrer, mas não chorar. 
Uma escuridade estendida à interioridade de cada soldado que Manuel Alegre 
diz de esclarecer mantendo acesa "dentro de ti uma candeia", sinônimo de 
esperança.

Lágrimas que retornam na "Primeira canção com Lagrimas", um grito para 
um amigo morto, que partiu para o espaço da noite. Eis a noite, de repente num 
novo sentido, não tão distante da indefinição e do mistério características da 
sua maneira de entendê-la nos poemas analisados anteriormente. Agora a noite 
torna-se o lugar misterioso onde vai-se depois da vida. E então, novamente, 
Manuel Alegre busca o contraste com a luz, sempre na tentativa de ressaltar a 
esperança naquela incerteza, na escuridão: dizem que o meu amigo tem agora 
o tamanho de uma estrela. Seu amigo morreu, foi procurar a sua estrela, mas 
não voltou. Ei-lo agora lá, a brilhar no céu, junto com o que ilumina mais do 
que qualquer outra coisa cada noite, as estrelas. A importância simbólica das 
estrelas é bem conhecida, especialmente num contexto histórico, como o de 
Portugal. País de grandes navegadores e descobridores, Portugal tem utilizado
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as estrelas como guia, sinais luminosos, pontos-chave nas longas noites dos 
viajantes. A estrela do Norte, indicadora da rota, do rumo. Protagonistas de 
"Como se faz um poema", as estrelas são rimadas, num primeiro momento 
com as procelas. O poeta, nestes versos explica do que ele escreve e de como 
aprendeu determinados significados de substantívos, comuns só na aparência. 
Ele fala depois das suas rimas, o único "lugar" onde se sentia livre. Mas quando 
vieram prendê-lo e prenderam com ele, também as suas rimas, ele escreve que 
descobri uma nova rima para estrelas: celas. Eis então aqui, um novo contraste 
entre portadores de luz e de esperança, e a cela, um elemento típico da prisão, 
da censura, da ditadura. Volta novamente o elemento das estrelas no nono verso: 
depois de ter explicado a interseção do seu escrever poesia com a sua vida como 
soldado, com as mortes que viveu na primeira pessoa, o sangue nas mãos e o seu 
cativeiro, ele diz que liberdade (já rimada com cidade), ele fez rimar com estrela e 
cela. E é exatamente nessa maneira que ele nos mostra como tomou o controle 
da situação, colocando esperança onde não havia nenhuma. Luz, esperança, 
estrelas que indicam o caminho certo, rimam com liberdade.

Citada nesse sentido, em vários poemas, a noite serve para ajudar a 
recriar uma atmosfera escura, triste, cheia de saudade. Em "Romance do tempo 
inocente", já na terceira estrofe, Manuel Alegre nos mergulha num crepúsculo, 
quando a luz reconfortante do sol ainda continua a iluminar, e a noite começa a 
sentir-se e a trazer pensamentos, ansiedades e medos. Fogueiras ardendo na 
noite, luzes de chamas e fogo, para aquecer e iluminar esta escuridão, novamente 
o elemento da luz/esperança para criar contraste. Toda a poesia continua, num 
lugar nocturno, entre campos da noite, crepúsculos, pedras atiradas às estrelas 
ao luar, para quebrar os vidros da noite.

A noite, está entrelaçada depois com o vento, um outro elemento físico, 
que em Manuel Alegre sempre leva algo juntos à noite. O vento como as estrelas, 
é um elemento-chave para os países dos grandes navegadores que com o seu 
poder, ajuda a orientar o viajante guiando o seu navio na rota. Noite e vento são 
mencionados juntos, tanto em " Como ouvi Linda cantar por seu amigo José 
", que em "Praça da Canção". No primeiro poema, os encontramos apenas no 
quarto verso, onde Manuel pede ao vento da noite triste de levar-lhe ou dizer-lhe 
notícias do seu amigo; enquanto na "Praça da Canção", a canção, o vento e a 
noite, são parte de um verso recorrente em cada uma das cinco estrofes. Manuel 
invoca estes três elementos para reiterar o que é realidade àqueles que perderam 
a esperança, as forças ou perderam o seu caminho. A noite, o vento e a canção, 
são reconhecidos, pelas suas palavras, como pontos fortes, fundamentais num 
momento em que nada é certo. Submetem-se quase a uma personificação, 
tornando-se portadores de revolução. E não é talvez uma coincidência que 
seja uma noite, a protagonista do 25 de abril de 1974, começada a meianoite e 
vinte, quando Teodomiro Leite de Vasconcelos do Rádio Renascença transmite 
"Grândola Vila Morena" e começam as operações militares.

Na "Canção Primeira" e em "Fernando Assis Pacheco na Praça da Canção", 
há duas referências menores à noite, mas muito significativas. "Algures na noite 
um homem canta" e "eu sou aquele que cantou depois da meia-noite". Em 
ambos os casos, há um poeta que canta os seus versos durante a noite. É uma 
auto-referência a Manuel Alegre, que decide fazer poesia num momento obscuro 
na história do seu país. Ele denuncia uma situação, cria um poema e grita no 
meio da noite. Mesmo em "Canção Segunda", Manuel retoma as noites, noites
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de pavor e almas penadas. Mais uma vez, para dizer que vai cantar o amor que 
sempre foi negado às gentes ignoradas do país amado.

Finalmente, analisamos a presença da noite em dois outros poemas "A 
rapariga do País de Abril" e "Nós voltaremos sempre em maio". Na primeira, 
poesia de amor que vai apelar para a menina neste país, onde finalmente se 
começa a respirar o ar da revolução, a noite é utilizada como uma metáfora 
em relação à menina amada. Tu és melodia, a mesma melodia destas noites 
enlouquecidas pela brisa no País de Abril. Então vamos voltar para um momento 
no ar da noite, revolucionário, que impregna Portugal antes dum grande dia. 
Concluo, então com "Nós voltaremos sempre em maio", desta vez não aparece 
a palavra noite. Mas os três primeiros versos começam com a palavra "amanhã". 
Fala-se de maio, o mês da libertação, cheio de amor, independência e desejo 
de redenção. Amanhã, amanhã voltaremos, fica repetindo Manuel. Uma clara 
referência ao futuro, e àquela noite em que tudo começou no 25 de abril de 1974. 
O mês seguinte, o dia seguinte. Acordar depois de uma grande noite. A nova 
esperança, a mesma que Manuel Alegre nunca perdeu em cada um dos seus 
poemas, na escuridão de uma noite que finalemente chegou ao fim.

13 - A

A força da palavra

M.A. Foi envolvido na guerra colonial, no frente Angolano, e constrangido 
a assistir com os seus olhos, em terzera pessoa, à morte, a morte dos seus 
camaradas.

Isso torna-se um assunto dominante na sua obra literária, nos poemas 
como na ficção.

A experiência vivida na sua carne é a sua maior fonte, isso faz dele o poeta 
cidadão que ainda hoje, com assuntos diferentes, è.

Ele na sua escrita denuncia o salazarismo para ter levado Portugal atè a 
autodestruição, numa guerra sem sentido e reprova o povo português por ter 
ficado parado a causa da tristeza diante uma situação tão dramática.

M.A. Sabe que a instrução è a forma mais concreta de combater uma 
ditadura, e faz da literatura a sua arma. Considera a força da palavra como a 
força do vento que não se pode apanhar, passa e golpeia tudo, está no ar, passa 
de uma pessoa para outra atè a formar um pensamento comum.

Ele se dirige ao povo para desperta-lo do sono das ilusões com que Salazar 
enchia-lhes os olhos.

Quer que a sua poesia, mesmo como o vento, afaste o fumo que o salazarismo 
propagandeava: as ilusões dum futuro renovado graças as colônias.

Salazar estava convencido de que a única via de sobrevivência do seu 
regime dependesse da manutenção das colônias e quis fazer contra dessas uma 
espécie de guerra santa.

Na realidade ele sò podia disimular a situação dramática e desesperada 
de Portugal mantendo uma cara de potência imperial frente ao mundo e julgava
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como sacrificio necessário a morte dos seus jovens na colônias para conseguir a 
consideração dos países do ocidente.

Difundia com os meios de comunicação esta ilusão, duma guerra feita 
para defender a história portuguesa, da necessidade do povo sentir-se o braço 
armado do progresso, da integridade e da perenidade da pátria, da qual as 
colonias faziam partes indissociável.

As televisões davam informações falsas, mostrando soldados cantando em 
Angola, que pareciam chegados naquela terra para proteger mulheres e crianças 
do terrorismo.

Salazar tinha ao seu lado os generais, os altos mandos das forças armadas, 
os quais gozavam de lembrar-se entre eles que o que estavam fazendo era a 
construção do império, herdeiro daquele romano: o Quinto Impeiro.

Atè chegou a dizer como a luta nas colonias fosse o sinal da ótima situação 
financeira portuguesa e que o destino da África sò teria podido ser o trabalho 
forçado com o desaparecer da influência do homen branco.

A realidade era muito difrente, e M.A. Entendeu isso já nos anos da 
formação na universidade de Coimbra onde compreendeu como a historia vai se 
repetindo.

Não acreditava mais na guerra militar para resolver a situação, ele já sabia 
que era uma quaestão política. A saida daquela situação não era com as armas 
mais com a palavra diplomática, a saida era deixar as colônias as independência 
porque a historia ensinava que qualquer guerra colonial acabava com uma derrota 
e o exemplo mais claro era aquelo da França que perdeu Argelia numa sangrenta 
guerra.

M.A. relata como naquela altura os portugueses andaban pela África de 
jipes e com espingardas mais o resultados não teria sido diferentes dos do tempo 
passado, quando andavam de cavalo: Luanda teria sido uma nova Alcácer-Quibir. 
Enquanto isso na linha do fronte os soldados morriam e ninguém chorava para 
eles, foram esquecidos por a pátria como foram esquecidas todas as barbaridades 
daquela guerra.

O que na verdade acontencia, as noticias de como morriam os praças, 
nunca apareciam, ninguém as sabiam.

Quem ficavam no país vivia num drama cotidiano de sofrimento, homens e 
mulheres lutavam na clandestinidade ou sofriam nas cadeias.

Os jovens tinham de sair do próprio país ou para Angola ou para França 
onde fugiam da guerra, para não ter de conjugar na primeira pessoa o verbo 
morrer o matar.

A partida enchia o ar de tristeza, uma tristeza que pesava nas almas destas 
novas gerações, uma condição que se via nos olhos dos jovens e que até se 
percebia nas canções, na música das guitarras que tocavam mais ásperas e 
duras.

Percebia-se o cambiamento nos olhos das pessoas que pareciam olhar 
dentro de si mesmas mais que ao exterior, percebia-se o medo e sentia-se na 
musica o ritmo desta tristeza.

M.A. Sabia que a única solução contra o fascismo era uma levantação 
nacional e sente a saudade dum espírito de revolução que ainda não tihna em 
Portugal.

Ele denuncia a resignação, a rotina, a inercia que são os grandes 
sustentamentos das ditaduras e repugna-se da característica portuguesa da 
autoternura da derrota.
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Condena o seus compatriotas para ficar parados na inacção, calhados por 
a tristeza, e para expressar isso escolhe a metáfora de Lisboa que vê parada à 
beira dum rio que já não corre para nenhum lado. A tristeza que para as almas 
è o inimigo de Manuel Alegre, que ele define como condição tão inútil e tão 
portuguesa, e que è preciso matar.

Ele sabe que o cambiamento nasce dum estado de espírito e quer com a 
força da poesia criar um espírito comum no caminho da revolução.

Enquanto isso em Angola a poesia fez-se arma ante das armas: o movimento 
nacionalista nasceu com a revista mensagem cujo objetivo era redescobrir a 
angolanidade através da literatura.

14 - A

O tema do sonho em Praça da Canção

O Portugal está oprimido em baixo do poder do Estado Novo de António 
Salazar, sinónimo de censura, intimidação, tortura e sangue. O povo português 
vive apático, vítima de uma tristeza profunda, que agarra a alma, que a inibe e a 
sufoca. Somos nos anos 60, aqui se coloca Praça da Canção de Manuel Alegre, 
em uma situação desastrosa do ponto de vista político e humano. O Poema de 
Manuel Alegre tem um papel fundamental na libertação de Portugal, mas como? 
Qual é a chave para entender tudo isso? E’ sobre o segundo ponto de vista que 
vamos nos concentrar: o aspecto humano. A intenção do Poeta é falar ao povo 
do seu País. A missão é acordar os ânimos adormecido, em baixo do peso da 
tristeza. Manuel vai bem além do acordar o senso cívico e patriótico: ele quer 
despertar o sonho de liberdade. Como se pode sonhar a liberdade para o País, 
se não se consegue imaginar nem a própria? E’ claro que para atingir ao sonho 
de liberdade universal é preciso passar pela liberdade pessoal. Como Manuel 
consegue fazer isto? Falando ao povo através de imagens de vida cotidiana, que 
para o povo português quer dizer vida camponesa: a terra, o sol, o céu, as frutas, 
o vinho, o pão. Todos aqueles elementos naturais que relembram a Terra Mãe: 
com ela se tem um ligame profundamente íntimo, como os filhos têm com a sua 
própria mãe, relação de amor visceral que não se pode negar, que não tem preço 
e que nada pode cancelar. E’ através deste ligame que Manuel Alegre desperta o 
sonho de um País livre. -Explicação do País de abril- (p.68) é o exemplo perfeito 
para ver a construção física que o Poeta faz deste sonho, que é "tão perto que 
parece longe". Através do poema, se pode ver a fisicalidade do País, que tem 
pinheiros, mar e rios. Mas "País de Abril é muito mais que pura geografia" é 
também aquela dimensão afetiva profunda no animo humano, por isso "viaja-se 
por dentro e tem caminhos como veias". Manuel não inventa nada, ele só faz leva 
sobre a reminiscência de um amor inato pela própria terra. Somos nos anos de 
atividade da PEDE, anos de silencio forçado, de liberdade de expressão negada. 
Anos de tristeza e dor. O sonho é o único abrigo. Sonho de um futuro diferente, 
feito de liberdade e felicidade, esta última em contraposição da tristeza do regime 
ditatorial, inspirada pelos elementos naturais que se encontram em toda parte 
do poema. Este sonho se faz única arma para resistir. O importante assunto da
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resistência através do sonho, o podemos encontrar claramente em - Carta do 
Manuelinho de Évora a Miguel de Vasconselos, Ministro do reino por vontade 
estranha- (p.70).

"Mandaste-me prender e preso não me prendes " diz o primeiro verso da 
segunda estrofe. Se pode prender um corpo, se pode calar uma voz, mas não pode 
se prender um sonho. E depois, absolutamente explicito Manuel continua:"se a 
tristeza tem a nossa idade da nossa idade é este sonho: liberdade".

Não é possível tirar de um homem um sonho. Podemos imaginar o poder 
deste sonho, se pertencer ao povo inteiro. Não é a caso que a primeira edição de 
Praça da Canção foi imediatamente retirada pela PEDE, mas apesar da violenta 
censura, o poema, se espalha para qualquer canto, manuscrito em segredo, 
datilografado, cantado... Assim "Tu saberás que o vento não se prende." O sonho, 
feito da mesma matéria que o vento, elemento natural fundamental na poética de 
Manuel Alegre. Na última estrofe podemos ver concretamente a fusão de sonho e 
vento: "Mais aprende que o mundo é do tamanho que os homens queiram que o 
mundo tenha: o tamanho que os ventos dão aos homens quando sopram à noite 
no País de Abril." O sonho, faculdade peculiar do ser humano. A coragem de crer 
num sonho, faz o homem invencível, capaz de sobreviver, de resistir. Como em 
-Explicação do País de Abril- também em - Trova do vento que passa- (p.108), a 
palavra sonho se repeti três vezes: únicos dois casos em toda Praça da Canção. 
A tristeza é o assunto que permeia toda a poesia. Os sonhos aqui, são levados 
pelos rios, deixando só mágoas. O tempo é escandido pelas perguntas do poeta, 
que não recebe nem uma resposta, por causa da muita dor. Só no final, nas 
últimas duas estrofes, se revela a força do sonho que não desiste.

"Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça há sempre alguém 
que semeia canções no vento que passa. "

O vento leva canções que falam do sonho. E só a voz do vento as pode 
cantar, para aqueles ouvidos que saberão entender. O homem que tem um sonho, 
nunca desiste

"mesmo na noite mais triste em tempo de servidão há sempre alguém que 
resiste há sempre alguém que diz não. "

Alegre nos lembra as palavras de Shakespear, no romance mais recente 
-Tudo é e não é - : "Somos feitos da mesma matéria de que são feitos os sonhos." 
Os homens feitos de sonhos não podem desistir da luta. O que conta é resistir, 
como o poeta diz no conto O quadrado: talvez tudo é sonho, mas isto não tem 
importância. Resistir pela liberdade. Resistir sempre. Concluímos este excursus 
sobre o Sonho com algumas palavras de José Carlos de Vasconcelos, no final do 
prefácio da obra, sobre o que é Praça da Canção: "hino, bandeira, sonho, arma; 
" Hino e bandeira de resistência, sonho de liberdade, única arma para vencer a 
ditadura
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15 - A

A viagem da poesia para chegar aos corações dos homens

Depois de ter leido as poesias de Praça da Canção de, escolhi o temo do 
viagem porque funcione como hilo conductor para presentar esta grandiosa obra 
do Manuel Alegre, Praça da Canção.

Aquilo do autor mas sobre tudo das suas poesias é uma viagem de denuncia, 
é uma viagem missionária. Metaforicamente ele toma o navio da canção e parte 
para procurar chegar aos corações dos homens simples e levar aquelas palavras 
energéticas que expressam a raiva para a ditadura do António Salazar antes e 
do Marcelo Caetano depois, mas que dão o impulso para resistir, levantar-se 
de novo, acreditar no seu país e reagir para crear aquilo que proféticamente ele 
chama de País de Abril, ou seja o seu novo Portugal.

Em cada poesia ele se sente como quem viaja, a sua poesia è "geografia 
onde respiro e poiso os pés e tenho uma raiz e um nome". Para empreender 
esta viagem Manuel usa instrumentos grças aos quais não pode ser parado por 
ninguém: as palavras, a música, o vento. E assim ele faz partir a sua poesia, a 
sua canção porque chegue onde tem que chagar, porque alcance o seu objetivo. 
Sim, porque a viagem tem uma missão, o objetivo éaquilo de "incomodar", 
molestar

os que forçam o povo à guerra, à ditadura, ao exílio e a traves das suas 
palavras semeadas pelo vento ele se faz ouvir pela gente para transformarsues 
destinos e gritar todos juntos não. Manuel Alegre, de fato, expressa claramente 
para quem viajam a suas palavras: "às gente ignoradas do país amado" ou seja 
antes de todo se dirige aos soldados simples, aos praças que são os que podem 
fazer a diferência e depoi ao povo, à toda a gente comun.

Com a sua bicicleda de recados nos presenta para onde ele viaja. Pedalando 
nas palavras ele atravessa as cidades do seu país, do Portugal, desde o Minho 
até o Algarve se fazendo sentir e fazendo sentir a sua canção. Na sua Pátria que 
chama de País de Abril, ele vê cidades e pessoas tristes. Quando a Primavera 
chega por fora se pode ver a felicidade das árvores com as flore e os prados 
verdes, mas é preciso vijiá-lo bem por dentro porque na realidade é um país que 
chora em silêncio e de joelhos. E isso, então, o país onde o autor faz viajar a sua 
canção, um país onde as pessoas não sabem ler os segredos das poesias e é 
por isso que entra nos poemas o vento, a voz do vento que todos conhecem. 
Há sempre alguém que semea palavras no ventoque passa escreve Manuel 
Alegre na Trova do vento que passa, em que ele mesmo encerrado na cadeia de 
Luuanda pede noticias do seu país ao vento. A traves do vento que passa em 
cada lugar e em cada parte ele faz viajar as sua palavras para que cheguem retas 
aos corações dos homens.

Tudo isso está feito com um só objetivo, para o amor pelo próprio país e 
para a própria gente, para matar aquela tristeza que aniquila qualque ideia e para 
alimentar a esperança de poder, um dia, transformar a pátria e o mundo, porque 
o que nasce livre não pode ser encerrado. O seu viajem, como ele diz no poema 
Corpo Renascido, é então, um viagem de um homem para um homem, é uma 
ajuda que ele offre come o faz quem é predestinado à uma missão. E Manuel 
Alegre parece sé-lo de verdade, o viagem da sua canção alcança o objetivo que 
ele tinha: o 25 de Abril de 1974 coma a Revolução dos Cravos Vermelhos o navio
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em que viajam as palavras escritas pelo Manuel Alegre chega a destinação e não 
tem viajado inútilmente. A liberdade chegou. E novamente Manuel Alegre escreve 
proféticamente que chegada a liberdade e acabadas as guerras se pode voltar 
em pátria, em Maio, mês dos enamorados e da liberdade apenas obtida.

Assim se conclui o viajem de Manuel e da sua poesia, que inicioi fazendo 
zarpar as suas palavras num navio e lhe da um rumo bem certo. Empurrado, 
então, pelo vento que é a sua força principal, o navio consegue fazer o viagem 
superando os obstáculos da guerra e da ditadura porque a força do vento e 
então das palavras não se pode parar quando precisam para uma boa razão: a 
liberdade

16 - A

A vida de Manuel Alegre

Há muitas questões, muitas vezes conflitantes, que surgem logo numa 
primeira leitura de PDC e que caracterizam os poemas de M. Alegre: guerra e 
paz, liberdade e prisão, terra e mar, passado e futuro, pessoa e coletividade, e 
muitos outros.

Contudo, querendo conectar todos os poemas de uma forma consistente, 
optei por seguir uma ordem cronológica, ao longo das várias fases da vida de 
Manuel Alegre, da infância à maturidade, através de todos os eventos que o 
marcaram como homem e como poeta.

No âmbito da reorganização cronológica dos poemas, mantive a subdivisão 
original em seções, mas modifiquei o ordem delas.

Depois Rosas vermelhas, introdução em prosa colocada pelo mesmo autor 
em abertura da recolha, escolhi romance do tempo inocente como poema inicial, 
onde o poeta fala de sua infância, com um contrasto entre a inocência infantil e 
uma primeira realização que jà havia algo de errado e injusto no mundo em torno 
dele.

Segue rapariga do pais de abril, seção que parece corresponder à 
adolescência do poeta, epoca em que uma história de amor tem que lutar contra 
as dificuldades daquela época e a impossibilidade de construir um futuro tranquilo 
por causa da iminente partida do poeta para a guerra.

Em "Trova do Vento Que Passa" são pintadas diferentes situações que 
ocorreram muitas vezes em época de guerra: o soldado comum que tem que deixar 
a sua casa e o seu trabalho para combater, a rapariga desesperada,que ficou em 
pátria, perguntando sobre sua amigo longe. Nesta fase surge o desejo de Manuel 
Alegre para contar (ou melhor, cantar) tudo isso, tornando-se "trovador".

Em Nambuangongo meu amor, o poeta narra em primeira pessoa os 
horrores da guerra, a saudade de casa, o medo e a dor dos soldados, a tristeza 
sentida pela morte injusta dos seus camaradas, a incerteza do futuro dele e da 
terra natal.

Na curta seção O corpo renascido, o poeta, que sobreviveu à guerra, sente 
cada vez mais a urgência de escrever, identificando na poesia uma verdadeira 
arma para a conquista da liberdade, pessoal e coletiva.
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Sensação que se intensifica em Canto da Nossa tristeza, tristeza que não 
só é o poeta, mas de todo um povo. Contudo, o poeta escolhe de não ceder a 
esse sentimento, mas de lutar para mudar as coisas.

Concluo com a longa sessão Praça da Canção, originalmente localizada 
em abertura da recolha. Eu escolhi de movê-la em conclusão, porque nesses 
poemas é claro que MA atingiu a sua plena maturidade pessoal e artística. 
Maturidade que emerge nos temas abordados como no estilo de composição 
poética. Ele é agora consciente do seu papel de poeta nacional e, ainda depois 
da ditadura, não esquece o papel fundamental da poesia como a principal arma 
da revolução.

17 - A

As lágrimas

"LÁGRIMA [lá-gri-ma]s.f.:gota do humor, secreção das glândulas lacrimais 
do olho, que brota por irritação local, dor física ou forte emoção;lágrima de dor, 
de alegria, de raiva."

A palavra "lágrima" no vocabulário, tanto como na obra de Manuel Alegre, 
repreende um imaginário quer negativo quer positivo. Lágrimas como visualização 
concreta de uma forte mudança de humor e istintivas a seguir da peturbação dos 
equilíbrios psicofísicos de uma pessoa, como expressão verdadeira e direta do 
que se está provando.

Alegre se refere em muitos pontos às lágrimas que fluem dos olhos do povo 
do seu "País de Abril" e se torna porta-voz da profunda dor que está lacerando-o. 
No poema País de Abril ele fala mesmo de uma nação "vestida de viúva" e 
"bordada de farrapos", que aos olhos alheio poderia parecer "verde" mas que 
na realidade só se está recobrindo con "máscaras de festa" e no interior "chora 
como quem ri em surdina em silêncio. E de joelhos."

Portugal está de fato vivindo anos terríveis mergulhados na violência 
e na crueza da ditadura salazarista, na pobreza absoluda e na profunda crise 
econômica e financeira. São os anos da segunda revolução industrial para o 
resto do mundo, mas para Portugal só muito atraso, demografia fraca, torturas 
e sangue. O século XX chama idéias de grande sofrimento e a assim nomeada 
"guerra colonial" che vai determinar ao final a desagregação de um imenso 
império secular. Em Soneto de amor da hora triste Alegre compara a sua terra a 
uma moça que chora e portanto o choro como única expressão permitida numa 
época na qual a censura condena cada mínima liberdade e pune também atos de 
presumida desaprovação contra o poder central. E ainda em Carta do Manuelinho 
de Évora a Miguel de Vascocelos, Ministro do Reino por vontade estranha ele 
critica o sistema de governo, o "negro corvo", com os "pesados tributos sobre 
o pobre", o subtraído "direito à vida" e as "não sei quantas lágrimas" com que a 
dor é feita.

A guerra de além-mar teve violentas e diretas repercussões sobre as famílias 
de baixa classe social porque, havendo poucos soldados, eram próprio os sues 
jovens de edade entre 15 e 25 anos a serem (eram) mandados na distante África,
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continente que tinha garantido riqueza a Portugal nos últimos séculos. Se fala 
assim dos "ritos nas estações", os desanimados abraços entre pais e filhos e os 
beijos entre namorados que nos corações de todos são conscientes despedidas. 
Alegre fala de uma "Lisboa viúva" (com lágrimas com lágrimas)" che se enche de 
"mulheres a chorar//por aqueles que se foram" e se esvazia de rapazes que estão 
constringidos a fazer o que não queriam.

Da frente estes últimos mandam caras para casa se sentindo já mortos e em 
As luzes de Nambuangongo o poeta lhes avisa de que já não vão ver os "rostos 
amados" e que as luzes dos disparos na noite que fazem sentir "saudade" da 
sua "aldeia" são na realidade enganos para as suas mentes. Em Como se faz um 
poema se encontra também a experiência pessoal de Alegre de quando partiu e 
viu a sua Lisboa chorar junto com a sua amada.

Ao mesmo tempo, quilómetros mais para norte, se intensificam as lágrimas 
amargas das famílias quando pensam em boas lembranças. Em Bicicleta de 
recados Alegre se sente como um mansageiro que tem a tarefa de entregar 
ao seu povo poemas, os quais contêm declarações do que viveram os filhos 
soldados na guerra e ao mesmo tempo a chave para volver à felicidade, ao "sol" 
e aos "trigos". Em quanto poeta cidadão se sente em dever de dizer tudo o que 
"não vem na História".

Dois mundos tão longes aquelo português e aquelo africano mais em 
estreita ligação graças ao vento e ao mar. O mar como elemento che leva notícias 
de um lado para o outro e ao mesmo tempo símbolo do silêncio e do que não é 
dito. O mar, salgado como as lágrimas, que assume aqui o significado negativo 
do percurso que leva ao termo da vida e de todas as esperanças.

O inteiro povo português está aflito por uma "triste tristeza" de "olhos no 
chão" que o enche de lágrimas "por dentro". À tristeza Alegre dedica a última parte 
do seu cancioneiro com o título Canto da nossa tristeza falando de um cinzento 
de corações desilusos que não vêem vias para sair. Mas ele está convencido de 
que, apesar de tudo, ainda existem possibilidades de resgate e decide o gritar 
com o seu canto ("casa do mundo", "meu padaço de pão rosa de Maio") e o 
seu poemarma, abandonando a retórica artificiosa da academia e utilizando as 
ferramentas mais genuínas da tradição popular. Em Estou triste diz de padecer 
uma tristeza "mais pura" que "não se esconde" e "precisa// de grandes gritos ao 
ar livre". Não soldado mas guerrilheiro que se ativa e luta contra o sistema para 
retomar a dignidade e acordar as consciências luminosas adormecidas. Quer 
declarar para todos que os seus sonhos ainda estão realizáveis, mas que precisa 
combater juntos. Em Carta do Manuelinho de Évora a Miguel de Vascocelos, 
Ministro do Reino por vontade estranha ele se torna porta-voz da pátria afirmando 
que ninguêm está ainda disposto a se submeter a aquele determinado regime 
porque "a Pátria não se vende// e em cada peito em cada olhar se acende// este 
vento este fogo de lutar por ela". Também em As luzes de Nambuangongo diz 
"Morrer podemos. Mas nãos chorar", e ainda em Canto da nossa tristeza incita a 
transformar a dor em gritos e cantos.

É fácil perceber quanto Manuel Alegre è forte, tenaz e determinato em 
alcançar os seus objetivos. A pesar disso, na sua obra ele não falta de inserir versos 
que declaram a sua alma sensível e a dor que ele mesmo viviu diretamente. Em 
particular está evidente nas Três canções com lágrimas e sol para um amigo que 
morreu na guerra que dedica aos amigos mortos e a todos os jovens soldados 
simples para os quais padece uma certa sensibilidade. Em Como ouvi Linda 
cantar por seu amigo José repete insistentemente a frase "se sabeis novas do
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meu amigo// dizei-me",em apreensão pelo destino do seu amigo que uma manhã 
partiu e nunca mais voltou e pelo qual chorou muito. Um amigo que não tinha 
medo de cantar mas que morreu com só 25 anos de idade, ainda no pleno dos 
sonhos e das ruas para andar.

Praça da Canção coloca grande confiança nos homens e usa palavras 
que têm uma estratificação semântica como armas contra o salazarismo. Esta 
poesia dos versos musicais será capaz de manera incontrolável e inesperada de 
despertar o senso civil de um povo oprimido pela censura e de lhe fazer conhecer 
também as lágrimas da felicidade.

185


