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emigração a manchar-lhe a árvore genealógica. Tal como na 
fábula do lobo mau que acusava o inocente cordeirinho de lhe 
turvar a água do regato onde ambos bebiam, se tu não 
emigraste, emigrou o teu pai, e se o teu pai não precisou de 
mudar de sítio foi porque o teu avô, antes dele, não teve outro 
remédio que ir, de vida às costas, à procura do pão que a sua 
terra lhe negara. 

                              José Saramago (Outros Cadernos de Saramago, 2009) 
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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
A pesquisa teve por objetivo analisar a prática docente para alfabetização de alunos 
estrangeiros, inseridos na educação básica na escola Estadual de Ensino 
Fundamental Herbert de Alencar. A partir das interpretações de Soares (2003, 2004, 
2008) que discute o letramento como desenvolvimento de comportamentos e 
habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais; Em Leffa 
(1988) a Segunda Língua é formada por uma nova língua, que a utilizamos quando 
inserida em uma comunidade de fala; Byram (1997) enfatiza a competência 
intercultural da interação entre as culturas no processo de comunicação. A 
metodologia se pauta em uma pesquisa de estudo de caso, de caráter exploratório 
com uma abordagem qualitativa. Para coleta de dados foram utilizados dois 
questionários: um destinado para detectar o perfil censitário dos informantes e outro 
para busca de dados sobre a prática docente na alfabetização de alunos estrangeiros 
na educação básica. Os participantes da pesquisa foram professores de língua 
materna do primeiro ao quinto ano que atuavam com alunos estrangeiros. Os 
resultados demonstraram a falta de domínio do idioma pelos professores pesquisados 
para alfabetizar os alunos estrangeiros; a formação específica que não fornece 
subsídios para atender o público estrangeiro. Constatou-se, também, que o 
planejamento requer cursos para sua formação continuada e também o apoio de 
políticas públicas pertinentes.  
 

Palavras-chave: Práticas de alfabetização. Letramento. Migração. Alunos 
estrangeiros 
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ABSTRAT 

 
 
 
 
 

 
 
he objective of the research was to analyze the teaching practice for literacy of foreign 
students, inserted in basic education in the State School of Primary Education Herbert 
de Alencar. Based on the interpretations of Soares (2003, 2004, 2008) that discusses 
literacy as a development of behaviors and skills of competent use of reading and 
writing in social practices; In Leffa (1988) the Second Language is formed by a new 
language, which we use when inserted in a community of speech; Byram (1997) 
emphasizes the intercultural competence of the interaction between cultures in the 
communication process. The methodology is based on a case study research, of an 
exploratory nature with a qualitative approach. To collect data, two questionnaires 
were used: one to detect the census profile of the informants and another to search for 
data about the teaching practice in the literacy of foreign students in basic education. 
The research participants were first-to-fifth-year mother tongue teachers who worked 
with foreign students. The results demonstrated the lack of mastery of the language by 
the teachers researched to teach foreign students; The specific training that does not 
provide subsidies to attend the foreign public. It was also observed that planning 
requires courses for its continuing education and also the support of relevant public 
policies. 
 
Keywords: Literacy practices. Literature. Migration. Foreign Students 
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INTRODUÇÃO 

 

Rondônia possui uma extensa faixa de fronteira com a Bolívia e possui como 

marco divisor os rios Mamoré e Guaporé, ao todo são aproximadamente 1.400 

quilômetros de leito navegável que contam com transportes fluviais regulares dos dois 

países. Tem hoje uma população estimada 1.787.2749 habitantes e com 52 

municípios, segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2016).  Rondônia ocupa a 23° colocação na Região Norte. 

Os interesses econômicos e políticos pela construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré promoveram um fluxo migratório intenso na região. Foram milhares 

de profissionais que se deslocaram para Rondônia, sendo que a maioria veio do 

nordeste brasileiro e de outros países, Guajará-Mirim, por exemplo, recebeu 

imigrantes gregos, turcos, sírio-libaneses, barbadianos e bolivianos. Porto Velho 

desde as primeiras tentativas de construção da Estrada Ferro, recebeu caribenhos, 

italianos, norte-americanos, ingleses, gregos, espanhóis, hindus e portugueses. 

Contudo, a predominância foi de caribenhos, segundo Teixeira e Fonseca (2001). 

Esse processo migratório proporcionou uma diversidade cultural intensa na 

região, pois, além dos migrantes e dos imigrantes havia o índio. Das relações desses 

diferentes grupos surgiram vários núcleos familiares, algumas dessas famílias se 

constituem núcleos tradicionais no município de Porto Velho por terem parentes 

diretamente envolvidos no desenvolvimento político, econômico e cultural das 

gerações da cidade. 

A partir do primeiro fluxo migratório haitiano em 2011 e, posteriormente, de 

africanos (especialmente senegaleses) para o Brasil, o Acre passou a ser destaque 

como rota de entrada de imigrantes e a pequena cidade de Brasileia (fronteira com a 

Bolívia) ganhou destaque no cenário nacional e internacional, especialmente, por ser 

a ponta da lança, o lugar de muitas entradas, a emergência que se tornou o abrigo o 

qual lembra a situação de vida no Haiti e a constante ameaça de “fechamento” da 

fronteira. O extremo norte do Brasil entra na rota oficial da migração internacional. 

De um modo geral, a migração internacional de haitianos para o Brasil se insere 

no contexto de migrantes laborais. Entretanto, essa é uma classificação simples, pois 

o fluxo tem alterado não apenas os modos de lidar com imigrantes no Brasil, mas 

impactado sobre a própria reformulação das políticas públicas para a migração 
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internacional. A começar pela forma de registro desses imigrantes: do dilema entre 

ser refugiado ou não, as agências brasileiras de imigração foram impulsionadas, a 

partir do intenso, singular e visível fluxo haitiano, a criar um lugar humanitário para 

eles que nunca havia sido estabelecido para nenhum outro imigrante no Brasil. 

 Com a continuidade dos fluxos migratórios de haitianos, as crianças e as 

mulheres foram chegando, criando a demanda de inserção escolar que já existia para 

outros imigrantes e filhos de imigrantes, mas que eram pouco visíveis nas políticas e 

práticas escolares até mesmo nas cidades fronteiriças. 

A legislação brasileira que assegura a todas as crianças do país o direito à 

educação garante. Direito esse que se estende aos alunos chamados estrangeiros 

(AE). O impacto dessas matrículas na escola tem demonstrado que o acesso à 

escolarização não garante o avanço escolar desses alunos. Estudos mostram muitos 

alunos oriundos das minorias étnicas têm continuamente experimentado o fracasso 

escolar (SCOPREM, 1998; GILLBORN E MIRZA, 2000). 

Visto que o Brasil é um país com grande fluxo de imigrantes, de diversas 

nacionalidades, a questão da inserção educacional de alunos estrangeiros deveria 

receber destaque por parte da comunidade educadora.  

No Estado de Rondônia, essa preocupação tem sido despertada nos últimos 

anos devido ao fluxo migratório de haitianos para o Brasil, apesar de já conviver 

historicamente com os constantes fluxos de imigrantes, especialmente de bolivianos.  

De um modo geral, os primeiros fluxos migratórios haitianos para Rondônia, 

inicialmente foram constituídos por pessoas adultas à procura de oportunidades de 

trabalho, a fim de reconstruir sua vida e ajudar suas famílias, que permaneciam no 

Haiti. Posteriormente, passaram a migrar também as famílias daqueles que já se 

encontravam no Brasil, aumentando assim o número de imigrantes em idade escolar 

no sistema educacional rondoniense. 

           Esta pesquisa nasceu do desenvolvimento de um Projeto “Língua Portuguesa, 

Cultura e Culinária Brasileira” _ FIC que foi elaborado para ensinar o Português para 

um grupo de mulheres haitianas no Bairro Embratel, em Porto Velho-RO. O projeto foi 

desenvolvido aos sábados com duração de 160h nas quais ministramos aula de 

Língua Portuguesa. Durante o Curso, as haitianas vivenciaram experiências na 

culinária com o intuito de aprender o português. Para favorecer a aprendizagem, 

utilizamos receitas das culinárias brasileira e haitiana. Com apoio pedagógico 
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usávamos de imagens e desenhos concomitante à apresentação das palavras, ou 

seja, o ensino  do léxico do português foi promovido por meio de associações entre o 

signo linguístico  e a imagem do referente, a fim de facilitar o processo de ensino -

aprendizagem. 

           Tal trabalho visava à interação das haitianas com a cultura brasileira e, 

sobretudo, a evolução do seu aprendizado da língua portuguesa, por meio das 

associações das figuras e signos. Além disso, procurávamos  ensinar noções de 

higiene da cultura brasileira, bem como de conservação dos alimentos. Realizamos 

com as mulheres haitianas um trabalho em que puderam aprender noções de 

matemática e relações de valor e preço quando as levamos aos supermercados – 

vivenciaram o preço dos produtos, assim como proporcionamos-lhes a vivência com 

um chefe de cozinha na elaboração de receitas da culinária regional. 

Promovemos também aulas de Direitos fundamentais e dignidade da pessoa 

humana (direito à vida, liberdade, segurança, propriedade), direitos sociais (saúde, 

educação, trabalho, previdência social), direito dos Imigrantes (entrada e permanência 

no Brasil, RNE- Registo Nacional de Estrangeiros), instituições, Órgãos Públicos e 

Acessos sociais (Polícia Federal, Defensoria Pública, Creas, CRAS), acesso ao 

mercado (PROCON, preços, produtos e serviços), mercado de Trabalho (CLT, CTPS 

e contratos). 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, as haitianas levaram seus filhos que 

apresentavam facilidades de comunicação em Português e auxiliaram as mães na 

interpretação do léxico: nomes de frutas, legumes, preço dos produtos, leitura de 

rótulos e também na elaboração das receitas. Assim, observando as crianças, surgiu 

meu interesse em investigar a prática docente em alfabetização com alunos 

estrangeiros.  

Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa de mestrado foi analisar a prática 

docente no que diz respeito à alfabetização de estrangeiros na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Herbert de Alencar em Porto Velho-RO.  

            Para a realização da pesquisa, foram elaborados dois questionários: o primeiro 

para identificar o perfil censitário dos professores; o segundo coletar dados sobre o 

processo de alfabetização com alunos  estrangeiros. Os informantes da pesquisa 

foram professores da educação básica. 
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           A pesquisa trata-se de um estudo de caso com uma abordagem qualitativa e 

exploratória, tendo como base teórica Leffa (2006, p.14) que explica: “O estudo de 

caso é a investigação profunda e exaustiva de um participante ou pequeno grupo. 

Procura-se investigar tudo o que é possível saber sobre o sujeito ou grupo escolhido 

o que achamos o que possa ser relevante para a pesquisa. ”  

O aporte teórico utilizado para fundamentação teórica da pesquisa advém dos 

teóricos Ribeiro et al. (2011), Cotinguiba & Cotinguiba (2015) que destacam os 

Processos Migratórios em Rondônia dando destaque ao ciclo do ouro e do ciclo 

energético; Fernandes (2014), Santos (2016) e Pereira (2016), os quais destacam a 

Migração ocorrida em Rondônia. 

            Além destes, utilizamos Cagliari (2002), Gnerre(1998) e Travaglia (2002, 

2005), os quais fazem uma abordagem sobra a língua materna e o ensino da 

gramática. Também buscamos apoio em Leffa (1988), Lopes (2006) e Bernardo 

(2006) que destacam o Português como Segunda Língua e também a Segunda 

Língua como uma língua nova destinada ao ensino aprendizagem de alunos 

estrangeiros que vivem em um país como imigrantes ou refugiados. Além disso, foram 

fundamentais as contribuições de Amado (2015), Byram (1997), Adami (2009) e 

Grosso (2010) que abordam a importância do acolhimento para a integração no 

processo de ensino. Ademais, Geraldi (1997), Marcuschi (2005), Goulart (2002) nos 

auxiliaram a analisar as práticas de letramento para alfabetização e pensar como a 

leitura e a escrita funcionam, bem como a reflexão sobre a utilização da língua escrita 

e oral, a análise e reflexão do uso do texto no processo de alfabetização. 

             Soares (1998, 2003), Leite (2010), Val (2006) foram importantes para pensar 

que as práticas de letramento ocorrem pelo desenvolvimento de escrita e leitura no 

processo de alfabetização num contexto social. Vale lembrar que o sujeito só será 

alfabetizado quando praticar o que aprendeu em situações de uso, sendo autor de 

sua comunicação, fazendo uso do letramento.  

Também levamos em conta as considerações teóricas formuladas por Bakhtin 

(2011), Bronchart (1995) e Araújo (2012) no que diz respeito aos gêneros textuais no 

ensino da Língua Portuguesa. Considerando que a apropriação dos gêneros se 

constitui enquanto um processo fundamental de socialização para a inclusão dos 

indivíduos nas atividades comunicativas. Sobretudo nos embasamos em Marcuschi 

(1998) quando enfatiza que o conhecimento sobre os diferentes gêneros textuais é 
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um recurso imprescindível de socialização para a inclusão funcional das crianças nas 

práticas sociais. E, por fim, consideramos a perspectiva de Schneuwly e Dolz (1997) 

sobre as sequências didáticas que conduz o educador durante o seu processo de 

ensino e aprendizagem, propiciando explorar uma diversidade de gêneros, levando a 

refletir sobre as características próprias dos gêneros e permitindo a vivenciá-los na 

prática social. 

               Esta pesquisa vem contribuir com os estudos sobre a alfabetização de 

alunos estrangeiros em instituições de ensino básico e está organizada em quatro 

seções. A primeira intitulada Procedimentos Metodológicos, delimita o fenômeno a ser 

pesquisado e descreve as etapas para a realização da pesquisa. 

            A segunda seção, denominada Base Teórica e Conceitual, expõe 

considerações sobre o Processo Migratório em Rondônia, o Ensino de Português para 

Migrantes e Alfabetização e Letramento em Língua Português com ênfase à extensão 

dos estudos de Alfabetização para Alunos Oriundos de Estabelecimentos Escolares 

Estrangeiros. 

           Na terceira seção, Análise dos Dados e Resultados, apresentamos os 

resultados da pesquisa e a interpretação dos dados, acompanhados de cinco tabelas 

para assinalar que os professores pesquisados indicaram a falta de domínio do idioma 

para alfabetizar os alunos estrangeiros como também a necessidade de recursos 

financeiros e pedagógicos para a abertura de cursos de formação continuada. 

           Nas considerações finais, enfatizamos a necessidade de políticas públicas 

voltadas para a formação continuada do professor. Destacamos ainda a necessidade 

de um convênio com as Secretarias da Educação Estadual, estabelecer parcerias com 

a Universidade Federal do Estado de Rondônia para fornecer cursos rápido de 

formação pedagógica aos docentes, a fim de que possam subsidiar a alfabetização 

na língua materna dos alunos estrangeiros.  
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SEÇÃO 1: SITUANDO SOBRE AS PERSPECTIVAS TEÓRICA E METODOLÓGICA 

DA PESQUISA 

 

Nesta seção, abordaremos os caminhos percorridos para a coleta e a análise 

dos dados destinados à aplicação dos questionários para os professores da Educação 

Básica, no que tange a verificação da inclusão dos alunos estrangeiros para a 

alfabetização e letramento em Língua Portuguesa.  

 

1.1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA 

 

Em relação ao estudo de caso, Yin (2005, p.32) afirma que se trata  

de “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos.”  

Todavia, tanto para Gil (2010) quanto para Yin (2005), o estudo de caso 

permite ao pesquisador imprimir esforços em seus objetos de estudos, intensificando 

suas pesquisas, a fim de investigar em seu contexto fenômenos sociais complexos. 

Assim, o estudo de caso em questão, se alinha ao paradigma da pesquisa 

qualitativa a qual  abrange um entendimento específico da relação entre tema e 

método e possibilita um contato direto e constante com os participantes da pesquisa, 

dando oportunidade para a realização de uma coleta de dados descritiva, com a  

preocupação em retratar as perspectivas dos participantes envolvidos.  

Ludke e André (1986, p.11)  consideram que “a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento”. Dessa maneira, a pesquisa qualitativa favorece um contato direto com 

o cotidiano, contribuindo assim para um envolvimento maior por parte do objeto 

pesquisado, dando maior eficiência nos resultados.  

Segundo Leffa (2006) o Estudo de Caso é a investigação profunda e exaustiva 

de um participante ou pequeno grupo. Procura-se investigar tudo o que é possível 

saber sobre o sujeito ou grupo escolhido e que achamos que possa ser relevante para 

a pesquisa. 

De acordo com Yin (1993), o estudo de caso do tipo exploratório é uma 

espécie de estudo piloto que pode ser feito para testar as perguntas norteadores do 



21 
 

 
 

projeto, hipóteses e, principalmente, os instrumentos e procedimentos. Concluído o 

estudo exploratório, haverá perguntas que serão modificadas, retiradas ou 

acrescentadas, instrumentos que serão refinados, ou hipóteses que serão 

reformuladas, com base no que funcionou ou deixou de funcionar. Mesmo sendo 

exploratório, haverá um planejamento cuidadoso, o mais detalhado possível, para que 

não haja desperdício de tempo, nem do pesquisador nem dos sujeitos envolvidos. 

Assim, esta pesquisa optou por trabalhar com uma metodologia de estudo de 

caso, por se tratar de um  modelo que parte da  produção do conhecimento num 

campo específico e para tanto. Como instrumento para coleta de dados adotamos os 

questionários, os quais foram aplicadas aos professores participantes da pesquisa 

Os dados foram tabulados e demonstrados em tabelas elencadas na seção de 

análise e discussão.   

 

1.2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

1.2.1 Objetivos da Pesquisa 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a prática docente para a  

alfabetização  de estrangeiros inseridos na educação básica,  em uma escola pública 

de Porto Velho/ RO. Especificamente o estudo procurou investigar a formação 

profissional dos docentes e os conhecimentos pedagógicos do docente para atender 

os alunos oriundos1 de estabelecimentos escolares estrangeiros.  

 

 1.2.2 Definição do Locus e Corpus 

 

A escola  ambiente da pesquisa foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Herbert de Alencar, escolhida a partir dos dados disponibilizados pela Coordenação 

Regional de Educação de Porto Velho-RO (CRE), os quais demonstraram que das 

nove escolas públicas estaduais do município, essa possuía o maior número de 

alunos estrangeiros.   

                                                           
1 A designação alunos oriundos de estabelecimentos escolares estrangeiros é utilizada pela Resolução 

CEE/RO N. 150/2000. 
 



22 
 

 
 

A escola no período da coleta de dados atendia a 31 alunos estrangeiros de 

origem haitiana, boliviana e  dominicana. 

           Os participantes da pesquisa foram professores do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental que ministravam aulas na educação básica, em turmas nas quais estão 

inseridos alunos estrangeiros, conforme a tabela: 

 

Quadro 1- Relação dos alunos  estrangeiros matriculados na escola pesquisada 

PAÍS DE ORIGEM QTD DE 
ALUNOS 

ESTRANGEIROS 

ANO / 
INGRESSO 

ANO/TURMA TOTAL 

Haiti 02 meninos 2016 1º ano A 02 

Haiti 01 menino 2016 1º ano B 01 

Haiti 01 menina 2016 1º ano C 01 

Haiti 01 menina 
02 meninos 

2015/16 2º ano B 03 

Haiti 02 meninos 2015/16 3º ano C 02 

Haiti 
 

República Dominicana 

01 menina 
01 menino 
01 menino 

2015/16 
2015/16 

2016 

 
3º ano D 

 
03 

Haiti 01 menina 2015/16 3º ano E 01 

Haiti 01 menina 2014 a 2016 4º ano A 01 

Haiti 01menina 2013 a 2016 4º ano B 01 

Haiti 01 menino 2015/16 4º ano C 01 

Haiti 
 

Bolívia 

01 menino 
01 menina 
01 menino 

2016 
2016 

2013 a 2016 

 
4º ano E 

 
03 

 
Bolívia 

 

01 menino 
01 menina 
01 menina 

2015/16 
2015/16 

2016 

 
4º ano F 

 
03 
 

Haiti 01 menino 
01 menina 

 
2016 

5º ano C 02 

Haiti 
 
 

01 menino 
 

02 meninos 

2014 a 2016 
 

2016 

 
5º ano D 

 
04 

República Dominicana 01 menina 2016 

Haiti 
 

Bolívia 

01 menina 
01 menino 
01 menino 

2015/16 
2016 

2015/16 
 

 
5º ano E 

 
03 

Total geral   15 turmas 31estudantes 

Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 

 

             A tabela mostra alunos advindos da Bolívia, Haiti e República Dominicana, 

somando um total de 31 alunos, distribuídos nas turmas de 1° ao 5° anos. 

            Para a realização da pesquisa, foram elaborados dois questionários: o primeiro 

com o objetivo de identificar o perfil censitário dos professores participantes e levantar 

junto aos docentes participantes da pesquisa dados pessoais, formação acadêmica e 
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experiência profissional; o segundo com 15 questões, teve por objetivo coletar dados 

sobre o processo de alfabetização dos alunos estrangeiros na educação básica e 

detectar as concepções subjacentes às práticas pedagógicas.  

 Com os dados colhidos, a partir do questionário de 15 perguntas, elaboramos 

15 tabelas, das quais selecionamos cinco 5 para análise e discussão dos dados, por 

julgá-las mais relevantes, considerando o objetivo geral. Tabelas que estão 

contempladas na seção de análise e resultado de dados. 

  Os dados foram coletados dentro da disponibilidade dos professores – nos 

horários de Educação Física. Aplicamos, a pesquisa no primeiro semestre de 2016, 

nos meses de fevereiro a julho. Para efetivá-la obtivemos o consentimento da Direção 

da Escola e foi assinado o termo de consentimento livre e esclarecido pelos 

professores. 

  

1.2.3 Participantes da Pesquisa 

 

             A partir do primeiro questionário obtivemos o perfil censitário dos professores, 

através de um quadro com a síntese das respostas dos docentes para averiguarmos 

a formação pedagógica, a experiência na educação básica, o tempo na função do 

magistério e sua atualização em curso de especialização, conforme descrição no 

Quadro 2, página 24.   

            O quadro mostra que a formação total dos professore é em Pedagogia, do 

sexo feminino, possuem em média vinte anos de experiência profissional na educação 

básica. Dos quinze pedagogos, treze possuem especialização. Embora os docentes 

sejam todos habilitados em Pedagogia e tenham em média vinte anos de experiência 

profissional, obtiveram sua Graduação ao longo da docência, nos anos de 2004, 2007 

e 2009. 
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 Quadro 2 – Descrição do perfil censitário dos professores. 

 
 
SIGLAS 

 
 
GRADUAÇÃO 

 
ANO DE 

CONCLUSÃO 
DA 

GRADUAÇÃO 

 
 
ESPECIALIZAÇÃO 

 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

NA 
UNIDADE 

DE ENSINO 

 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

NA 
EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

MJ 1°ano 
A 
 

Pedagogia 2002 Gestão 
Educacional 

3 anos 25 anos 

MF 1° ano 
B 

Pedagogia 2000 
 

Supervisão Escolar 5 anos 25 anos 

MS 1°ano 
C 

Pedagogia 2009 Gestão e 
Orientação 

1 ano 7 anos 

RG 2° ano 
B 

Pedagogia 2005 Gestão Escolar 8 anos 12 anos 

RB 2° ano 
C 

Pedagogia 2004 Administração 
Escolar 

1 ano 18 anos 

MA 3° ano 
D 

Pedagogia 2010  
- 

5 anos 15 anos 

ER 3°ano 
E 

Pedagogia 2001  
- 

6 anos 20 anos 

DI 4° ano 
A 

Pedagogia 1991 Psicopedagogia 6 anos 19 anos 

JO 4° ano 
B 

Pedagogia 2004 Educação de 
Jovens e Adultos 

5 anos 23 anos 

OS 4°ano 
C 

Pedagogia 2004 Pedagogia Gestora 7 anos 22 anos 

SE 4° ano 
E 

Pedagogia 2000 Educação de 
Jovens e Adultos 

4 meses 26 anos 

OD 4°ano 
F 

Pedagogia 2000 
 

Gestão Escolar 10 anos 25 anos 

MC 
5°anoC 

Pedagogia 2003 Gestão Escolar 4 anos 25 anos 

BE 5°ano 
D 
 

Pedagogia 2010 Gestão Escolar 1ano e 4 
meses 

6 anos 

MG5°ano 
D 

Pedagogia 2000 Gestão Escolar 3 anos 18 anos 

Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 

 

1.2.4 Coleta de Dados 

 

       Para coleta de dados foi elaborado um questionário com (15) quinze questões 

todas direcionadas para a alfabetização dos alunos estrangeiros elencados na 

pesquisa. Após a tabulação, foram selecionadas cinco (5) questões que se 

transformaram em cinco tabelas. O critério de seleção para as questões correspondeu 

ao objetivo geral de analisar a prática docente para alfabetização de alunos 

estrangeiros. Cada tabela contém a transcrição da questão selecionada e a 
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predominância das respostas informadas pelos professores. Para cada tabela 

elaboramos um índice de frequência com a respectiva porcentagem. 

       Em seguida, apresentamos o quadro 3, página 27 com as quinze questões 

direcionadas aos docentes informantes da pesquisa, sendo que as siglas representam 

a identificação de cada informante. 
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Quadro 3– Quadro dos questionários com os professores alfabetizados de alunos 
estrangeiros 
 
 

QUANTIDADE SIGLA PERGUNTAS  DA ENTREVISTA 

   

01 MJ A faculdade oferece os conhecimentos práticos e teóricos 

necessários para o professor alfabetizar alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros? 

02 MF Quais atividades você considera importantes ministrar em aula, 

considerando os gêneros textuais? 

03 MS Quais são as dificuldades encontradas com os alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros para inserção em sala? 

04 RG Quais os procedimentos adotados para alfabetizar os alunos 

oriundos de estabelecimentos escolares estrangeiros? 

05 RB O professor deve fazer atividade diagnóstica no início do semestre 

letivo? 

06 DI Quais as atividades realizadas para iniciar o processo de 

alfabetização com os alunos oriundos de estabelecimentos 

escolares estrangeiros? 

07 JA Você registra os avanços e as dificuldades dos alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros e qual a forma de 

registro? 

08 MA Quais são os desafios em alfabetizar os alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros? 

09 ER Como você planeja suas aulas e o planejamento ajuda nas aulas? 

 

10 OS Que outros conhecimentos são necessários para atuar na prática 

docentes com alunos oriundos de estabelecimentos escolares 

estrangeiros? 

11 SE Quais as atividades dentro dos gêneros textuais trabalhadas em 

sala de aula que os alunos oriundos de estabelecimentos 

escolares estrangeiros mais se interessam? 

12 OD Como ocorre a interação entre professor e alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros no processo ensino-

aprendizagem? 

13 MC Descreva os métodos, situações e materiais didáticos utilizados na 

alfabetização de alunos oriundos de estabelecimentos escolares 

estrangeiros. 

14 BE Que orientação ou apoio pedagógico recebe da gestão escolar 

para atuar com alunos oriundos de estabelecimentos escolares 

estrangeiros? 

15 MG Você como professor alfabetizador conhece alguma metodologia 

diferenciada para atuar com alunos oriundos de estabelecimentos 

escolares estrangeiros? 

      Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016 
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SEÇÃO 2 - O PROCESSO MIGRATÓRIO EM RONDÔNIA 

 

Nesta seção, apresentamos o embasamento teórico que norteou a 

investigação do Processo Migratório na formação do Estado de Rondônia, destacando 

o fluxo migratório no século XXI, como também, o ensino  de Português como 

Segunda Língua para alunos estrangeiros, o estudo do acolhimento no ensino da 

Língua Portuguesa para alfabetização de AE e ainda a importância das práticas 

interculturais. Destacam-se, ainda, as práticas de letramento na formação continuada 

dos professores alfabetizadores e por fim, o trabalho em sala com leitura, produção e 

construção de textos com os gêneros textuais. 

 

2.1 UM BREVE OLHAR SOBRE OS MOVIMENTOS DE COLONIZAÇÃO, 

POVOAMENTO E MIGRAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO ESTADO DE RONDÔNIA 

                                                                

O estado de Rondônia desde a sua origem se caracteriza por receber pessoas 

das mais diversas regiões do país e do mundo, que vieram em busca de mudanças e 

também melhores condições de vida. O processo de ocupação do Estado de 

Rondônia se deu desde o século XVIII, em função dos  Ciclos  Econômicos. 

  A constituição do Estado ocorreu com o Ciclo do Ouro, ainda no século XVIII, 

que resultou com as primeiras povoações na região Amazônica, nesse período era 

comum a exploração das chamadas drogas do Sertão, na região, de produtos como: 

cravo, guaraná, cacau, etc.  

A borracha também teve um período áureo de exploração, na metade do 

século XVIII. Momento que ficou conhecido como Primeiro Ciclo da Borracha, quando 

o látex era um produto muito requisitado na indústria. Esse período do auge da 

borracha, além do povoamento, também marcou a  demarcação territorial e a 

delimitação das fronteiras envolvendo  Brasil e Bolívia.  Vários conflitos permearam o 

processo dos embates entre Espanha e Portugal, sanados somente na segunda 

metade do século XIX por meio do Tratado de Ayacucho, e sedimentado no início do 

século XX com o Tratado de Petrópolis, esse último com objetivo de pôr fim nos 

conflitos entre brasileiros e bolivianos. 

 Desse modo, com a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré entre os 

anos de 1907 e 1912, surgiram outros grandes ciclos migratórios: de migração e de 



28 
 

 
 

imigração, período no qual recebeu-se milhares de trabalhadores para compor a mão 

de obra da  “Ferrovia do Diabo”, dentre os quais estavam presentes imigrantes turcos, 

sírios, judeus, gregos, libaneses, italianos, bolivianos, indianos, cubanos, 

panamenhos, porto-riquenhos, italianos, barbadianos, tobaguenses, jamaicanos. 

Apesar da diversidade étnica, ficaram conhecidos como barbadianos. (BRASIL, 2007). 

 Simultaneamente a construção da Estrada de Ferro na região de Porto Velho, 

houve a expansão das linhas telegráficas,  dada a  necessidade de comunicação, 

entre as diferentes partes do país.  

 No auge da exportação do látex da Amazônia para o mundo, o ciclo da 

borracha sofreu um duro golpe que enfraqueceu a produção Houve o contrabando da 

semente para a Malásia, e lá as plantações obtiveram sucesso, o que levou à 

decadência dos seringais da região Amazônica.  

 O Ciclo da Agricultura teve início na década de 70 e foi marcado por uma 

migração massiva motivada pela abertura de um espaço de fronteira “agromineral” 

caracterizados pelos projetos de colonização e pela mineração. 

 Esse período, iniciou-se com a abertura da BR-364 e contou, inicialmente, com 

grupos pequenos de colonos expulsos durante a Ditadura Militar do Centro-Sul, os 

quais migraramentão para a Amazônia. 

 Nessa ocasião, Rondônia se tornou alvo de grandes correntes migratórias 

incentivadas pelo governo federal através das aberturas das estradas e da 

implantação dos projetos de colonização, cujo foco, era coibir os embates sociais 

oriundos da modernização conservadora da agricultura nas regiões centro e sul do 

Brasil, abrindo assim novas áreas de fronteira. (GRAZIANO, 1996) 

 Ribeiro et al. (2011), destaca que outro ciclo ocorrido na região, trata-se do 

Ciclo do Ouro iniciado basicamente no XVIII, embora o ápice tenha ocorrido entre 

1978 e 1980. O Ouro e a Cassiterita foram os principais responsáveis pelo grande 

número de migrantes vindos para o Estado de Rondônia, até os primeiros anos de 

1990.  Tendo em vista a extração dos minerais, mineradores, comerciantes, militares 

e padres jesuítas fundaram os primeiros arraiais e vilas nos vales Guaporé-Madeira, 

desencadeando a construção da Cidade Real Príncipe da Beira. 

 Rondônia passou recentemente por um outro grande ciclo de migração e 

imigração, afetando, especialmente a cidade de Porto Velho, Capital do Estado, 

devido à construção da Usina de Santo Antônio, e a Usina de Jirau. A primeira se 
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localiza a 8 km da cidade e a segunda a aproximadamente 120 km do centro da 

cidade, no distrito de Jaci- Paraná. Com o Ciclo Energético a partir do ano de 2010, o 

processo migratório, trazendo migrantes de toda parte do país para Porto Velho. 

Apesar das especificidades existentes em cada ciclo econômico, fica 

evidenciado, segundo Ribeiro et. al (2011), que a região sofreu um processo de 

transformação e migração, que acabou sendo marcado pelo sacrifício de vidas e 

sacrifício econômico, motivados pela realidade e situação que propiciaram as tomadas 

de decisões, tendo em vista que, as políticas públicas não eram voltadas para as 

necessidades da região, mas, a região acabava tendo que pagar um alto preço para 

que o país alcançasse suas metas, muitas vezes frustradas. 

  Segundo Ribeiro et. al (2011), o custo de todas as iniciativas governamentais 

no intuito de solucionar problemas alheios à região, foi muito alto para o estado. Após 

cada ciclo econômico restava uma extensa lista de degradação socioambiental, 

aumentada por crise econômica e social, pois em nenhum ciclo econômico vivido pelo 

estado, houve preocupação com a promoção de um desenvolvimento sustentável. 

  Desse modo, conforme defendem Cotinguiba & Cotinguiba (2015, p.55) fica 

evidente que “a migração interna e a imigração na formação de Rondônia estão 

relacionadas com a formação desse estado, como relacionamos a entrada, no 

passado, de migrantes nacionais e de imigrantes quando da construção da EFMM”. 

Como se pode observar no decorrer da formação do estado, os fluxos migratórios 

mantiveram uma constante transformando Rondônia num estado de migrantes 

(COTINGUIBA & COTINGUIBA 2015). 

 

2.2 A MIGRAÇÃO PARA RONDÔNIA NO SÉCULO XXI  

 

 Como vimos, desde o primeiro Ciclo Econômico, da Borracha, Rondônia vem 

acolhendo migrantes de diversos Estados do país, durante os mais diversos ciclos 

econômicos, desde o século XVIII, recebeu trabalhadores de nacionalidade brasileira 

ou estrangeira, oriundos das mais diversas partes do mundo (Haiti, Cuba, Inglaterra, 

França, etc) e, principalmente, de nossos vizinhos, Bolívia, Peru, Venezuela, Chile). 

 Conforme Cotinguiba  & Cotinguiba (2015, p. 52), Rondônia registrou no século 

XXI um aumento considerável da população no período de 2010 e 2013, chegando ao 

número com um percentual  de 160 mil habitante. No entanto, estima-se que neste 



30 
 

 
 

período o Estado tenha recebido mais de 50 mil pessoas, em Porto Velho, motivadas 

pela construção das hidrelétricas  e  que ocasionaria uma soma de mais 50 mil 

pessoas a mais na população existente.  

  Esses dados merecem atenção em função do fluxo migratório de haitianos 

para o país, e embora historicamente o Estado de Rondônia tenha vivenciado 

constantes fluxos de migrantes e imigrantes, notadamente de bolivianos, necessita de 

infraestrutura e planejamento para acolher esta população. 

  Fernandes (2014, p. 124) destaca que “o fluxo migratório de haitianos para o 

Brasil não é um fenômeno passageiro e tende a se perpetuar, como tantos outros 

processos migratórios que ocorreram no país”. Desse modo, não só o Estado de 

Rondônia, mas o país, precisa pensar numa política para minimizar os impactos desse 

aumento populacional inesperado. 

 Para chegar ao Brasil, os haitianos realizam um longo trajeto até Porto Velho. 

De acordo com o  Martins (2013):  

• Haitianos abandonaram o país atingido por forte terremoto em 2010 e 

por epidemia de cólera; 

• Por terra, atravessaram a fronteira para a República Dominicana. Lá 

compram pacotes para turismo na América; 

• Viajam de avião ou de barco até o Panamá e o equador; 

• De Quito, vão de ônibus até o Peru. Lá  contratam “coiotes”, pessoas 

especializadas em tráfico de seres humanos, que facilitam o acesso 

deles no país e o translado até a fronteira com o Brasil. 

• Entram no Brasil pelas cidades de Brasileia, Assis Brasil, Epitacolândia 

(Acre) e Tabatinga (Amazonas). 

 

 De acordo com Santos (2016) o marco da imigração haitiana para o Brasil foi 

o “terremoto de 12 de janeiro de 2010 de 7.3 na Escala Richter que atingiu em 35 

segundos um raio de cerca de 25 quilômetros da região sudoeste do território do Haiti, 

deixando a região mais densamente povoada”. A autora detectou que até 2010 o 

Brasil não era um local de destino preferencial dos haitianos.  

 Em Rondônia, de acordo com Pereira (2016), o registro da chegada do 

primeiro grupo de haitianos ocorreu, a partir de fevereiro do ano de 2011, e foi 

considerado um fato inesperado. No Acre, os governos estadual e municipal não 

contribuíram para que os haitianas tivessem condições de acolhimento em ações de 
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urgências como necessitavam. Diante disso, vieram   em demanda para estada em 

Rondônia.  

 Diante deste contexto, Pereira (2016, p. 45) afirma:  

 
[...] a chegada do primeiro fluxo de haitianos, o governo ficou muito 
preocupado em ajudar e também com muito cuidado para que os haitianos 
não fossem aliciados ou acontecesse um eventual trabalho escravo. Por este 
motivo, houve uma ênfase ao encaminhamento ao mercado de trabalho e um 
cadastro das empresas para onde os haitianos eram enviados. 

 

 De Porto Velho, segundo Pereira (2016, p.48) muitos imigrantes haitianos 

foram encaminhados para trabalhar no interior do estado de Rondônia e também em 

outros estados brasileiros. A rota dentro do estado de Rondônia se origina em Porto 

Velho e segue para os municípios de Ariquemes, Itapuã do Oeste, Cacoal, Rolim de 

Moura, Nova Mamoré e Guajará-Mirim (fronteira com Guayramerin, no Departamento 

do Beni-Bolívia). Conforme, Pereira (2016) essa cartografia (rota da distribuição dos 

haitianos dentro do estado de Rondônia) dos encaminhamentos a trabalho se refere 

a um período delimitado de uma porcentagem de haitianos em Rondônia. Os demais 

haitianos foram encaminhados para o Rio Grande do Sul. Outra porcentagem foi para 

alguns Estados da região Cento Oeste e o fluxo mais recente foi encaminhado para 

os Estados do Sul e Sudeste. 

 Mendes et. al (2015) destaca ainda, que os primeiros fluxos migratórios de 

haitianos para Rondônia foram constituídos basicamente por pessoas adultas à 

procura de trabalho, tinham o propósito de reconstruir sua vida e ajudar as famílias 

que permaneciam no Haiti. Tempo depois as famílias passaram a migrar par 

Rondônia, crescendo assim, o número de imigrantes. 

             A história da formação do Estado de Rondônia se mistura com as diversas 

populações migratórias de outras regiões do Brasil e do exterior, desde o período da 

criação do Território, passando pela formação política do Estado até as primeiras 

décadas do século XXI. Esse é um processo que não se encerrou e não se encerrará 

em curto espaço de tempo, visto que se encontra latente (COTINGUIBA 2016). 

  No entanto, a questão migratória no Estado de Rondônia ainda é um tema a 

ser explorado e discutido em vários aspectos; dentre eles os conflitos étnicos, 

linguísticos, políticos, o domínio da terra e outros. (COTINGUIBA 2016) 
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 Segundo Cotinguiba (2016, p. 68) para uma cidade de médio porte, como Porto 

Velho, o ciclo econômico energético ampliou problemas existentes, como a fragilidade 

e a limitação dos serviços públicos em saúde, educação, o trânsito, dentre outros.  

 
Nesse movimento de realização de duas obras de grande porte, permeada 
pelo discurso do progresso, muitas pessoas buscaram a região para trabalho 
e negócios e, nesse fluxo, os haitianos aparecem como uma categoria 
diferenciada, imigrante. Esse fluxo migratório para a capital rondoniense é o 
segundo de um país do Caribe para a região e o fator motivador mais uma 
vez é o trabalho. (COTINGUIBA, 2016, p. 68). 
 
 

            Diante do exposto, o processo migratório no Estado de Rondônia composto 

por migrantes e imigrantes, foi permeado basicamente pela a escassez de mão de 

obra trabalhadora. O trabalho ainda é o maior atrativo para o deslocamento das 

pessoas ao estado, sobretudo, a imigração haitiana, mesmo com o fim da construção 

das usinas hidrelétricas no Madeira a migração e imigração ainda permanecem em 

Rondônia. 

 

2.3 O ENSINO DE PORTUGUÊS PARA MIGRANTES 

 

2.3.1 Língua Portuguesa como Língua Materna 
 
 

            A língua materna (LM) constitui a língua nativa ou primeira língua. Trata-se do 

primeiro idioma que a criança aprende a falar. Por isso é, sem dúvida, a língua que a 

criança domina melhor, no sentido de uma valorização subjetiva e natural, visto que é 

adquirida de forma natural, na interação com o meio em que convive, sem influência 

pedagógica e sem uma reflexão linguística consciente. 

            O ensino de Língua Portuguesa para falantes nativos, enfrentou sérios 

problemas durante muito tempo, devido ao pensamento de que o ensino da língua 

materna deveria corresponder ao estudo da norma culta da língua. Porém, com os 

avanços de pesquisas na própria área e na linguística, percebeu-se que a língua não 

poderia se limitar a esse aspecto.  

             Segundo Travaglia (2002), o ensino de Língua Materna, primeiramente 

deveria contribuir para o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, 

tornando-o apto a se comunicar e a entender aquilo que os outros comunicam nas 

mais diversas situações de uso da língua. 
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            Com o avanço das pesquisas, percebeu-se que a gramática e os métodos 

utilizados eram falhos porque não levavam em consideração o processo de variação 

ocorrido em todos os níveis da língua, decorrentes de fatores geográficos, status 

socioeconômicos, grau de escolarização, idade, por exemplo. 

            O ensino de cunho tradicionalista, regido pela norma padrão retirava da língua 

a sua realidade social, complexa e dinâmica, tornando-a um objeto externo a essa 

própria realidade, instituindo o estereótipo que a Língua Portuguesa é de difícil 

aprendizado. 

            Embora as pesquisa tenham avançadas, o quadro atual em sala de aula não 

mudou muito: há professores que enfrentam sérios problemas porque não conseguem 

trabalhar com as diferentes variedades de fala dos alunos – a questão da variação 

linguística, a qual ocorre porque os grupos sociais se subdividem e formam outros 

grupos menores. 

             Para Alkmim (2005, p.41) “toda língua é adequada à comunidade que a utiliza, 

é um sistema completo que permite a um povo exprimir o mundo físico e simbólico em 

que vive. ” 

           O professor, na educação básica, precisa ter consciência da língua que o aluno 

fala e traz consigo e, a partir dela, ensinar a Língua Portuguesa, utilizando leituras, 

interpretações, construções e reescritas de textos e não um ensino de regras da 

gramática em sentenças. É importante esclarecer que a gramática deve ser ensinada 

aos poucos à medida que o aluno aprende a escrever e o professor percebe a 

necessidade de introduzir as regras básicas para escrita, as quais constituem-se como  

um instrumento auxiliar da língua. 

            De acordo com Cagliari (1989), os indivíduos aprendem a variação linguística 

simbólica das comunidades que convivem, porém, a sociedade se utiliza desses 

modos peculiares de se expressar para marcar indivíduos e classes sociais pelo modo 

de falar. Esta atitude social revela os preconceitos, pois marca diferenças linguísticas 

como índices de estigma ou prestígio por meio da língua. 

            Por isso, é preciso que o professor de Língua Portuguesa comunique e ensine 

aos seus alunos o processo de variação linguística para que eles valorizem a sua 

própria língua e tornem-se pessoas críticas, mais participativas e atuantes 

socialmente. 
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Nesta perspectiva, a escola deve incluir no currículo o ensino da língua falada, 

tratar esta modalidade como um conteúdo em si. Além disso, o professor de Língua 

Portuguesa necessita colaborar significativamente para que o aluno amplie sua 

competência no uso oral e escrito através da leitura e produção de textos diversos. 

Para isso, ele não deve ignorar a língua falada, a construção e o conhecimento que o 

aluno já possui, mas ajudá-lo a progredir e a conhecer a norma culta, as regras 

gramaticas paulatinamente. 

            Antunes (2004, p.89) ressalta que “a gramática existe não em função de si 

mesma, mas em função do que as pessoas falam, ouvem, leem e escrevem nas 

práticas sociais de uso da língua”. Desta forma, a atividade da leitura completa a 

atividade da produção escrita, consentindo a interação e isso é mais que a simples 

decodificação de sinais gráficos. 

             De acordo com Castilho (2001), a escola deve valorizar os hábitos culturais 

do aluno, levando-o a adquirir novas habilidades na sua própria língua. E considerar 

o modo de falar do aluno para a aceitação da variedade linguística, sensibilizando-o 

para saber escolher a variedade adequada a cada situação. 

            Gnerre (1998) analisa a gramática normativa como um código incompleto, que 

abre espaço para a arbitrariedade de um jogo já marcado: apenas ganham aqueles 

que de saída dispõem dos instrumentos para ganhar. Esta distribui a ideia da 

educação como um conhecimento de prestígio social e democrático que restringir a 

distância entre grupos sociais desfavorecidos, criando oportunidades iguais para 

todos. Entretanto, contribui para a discriminação linguística, porque parte de conceitos 

que exclui a classe desprestigiada, ao ver a língua como um objeto de poder. E quem 

não a domina passa a sofrer severas penalidades. Esquecem de compreender que a 

língua é um fato social, um saber coletivo, que existe em função da interação do 

indivíduo com os seus pares.  

            Sendo assim, para que a língua materna seja inserida na escola e utilizada 

pelo professor de forma adequada é preciso ser compreendido a função da linguagem 

e da gramática.            

            Para Gnerre (1998), a linguagem não é usada somente para veicular 

informação, pelo contrário, a principal função da linguagem é comunicar ao ouvinte à 

posição que o falante ocupa na sociedade em que vive. 
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            Os falantes se comunicam para serem “ouvidos”, às vezes para serem 

respeitadas e também para exercer uma influência no ambiente em que interagem. 

Ensinar a língua portuguesa para o aluno se comunicar e interagir fora da escola, 

construir textos para sua vida social, que contribuam efetivamente na sua profissão 

fora dos muros da escola, conforme Gnerre (1998). 

            Segundo Travaglia (2005), a gramática é um manual com regras de bom uso 

da língua para aqueles que necessitam utilizar o padrão culto da língua. Para ele, a 

gramática normativa só trata da variedade de língua que se considerou como norma 

culta, fazendo uma descrição dessa variedade. 

            Embora seja papel da escola ensinar a norma culta, porque o aluno precisa 

dela  para sua comunicação, o ensino de Língua Portuguesa só será efetuado com 

sucesso quando a escola estimular a capacidade cognitiva e linguística do aluno 

através  do desenvolvimento da sua competência oral e escrita e quando entender e 

transmitir para os discentes que a língua é viva e sua dinamicidade é consequência 

das sucessivas transformações ocorridas ao longo do tempo. 

2.3.2 A Língua Portuguesa como Segunda Língua (L2) 

No contexto do ensino no Brasil, Barros e Pereira (2013) esclarecem que o 

Português como Segunda Língua (L2) consiste na língua adquirida em consequência 

de uma vivência em outro país onde ela seja uma L1 ou língua oficial. A aprendizagem 

do Português em situação de imersão, no Brasil, podemos chamar de ensino de 

Português como L2.  

Também para Leffa (1988) a Segunda Língua é constituída por uma nova 

língua, que é utiliza quando inserida em uma comunidade de fala.  

Diante dessas considerações sobre Segunda Língua, ressalta-se que o Brasil 

tem recebido grande demanda de imigrantes de diversos países, em resposta aos 

desafios e novos paradigmas impostos pela globalização e à crise financeira mundial 

iniciada em 2008 e que perdura até hoje. 

Devido ao lugar de liderança que o Brasil ocupa no cenário sócio-político-

econômico dos países da América Latina e do Cone Sul, percebe-se essa maior 

entrada no Brasil de imigrantes de países principalmente da América Latina, em busca 

de trabalho, ocasionando um grande fluxo migratório. 
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 As consequências deste fato, têm afetado o ensino básico, fundamental e 

médio, porque essa demanda de imigrantes vem dos países vizinhos com suas 

famílias para o Brasil. Os filhos passam a ser chamados de alunos estrangeiros (AE) 

uma vez que, apesar de matriculados nas escolas públicas, não tem domínio da 

Língua Portuguesa e enfrentam dificuldades de aprendizagem em todas as disciplinas 

da grade curricular. 

Dessa forma, o aprendizado da Língua Portuguesa se torna imprescindível 

para esses imigrantes que dela necessitam para sua adaptação intercultural e 

integração social.  

Porém, a entrada desses alunos no ensino regular das escolas públicas no 

Brasil causa sérios problemas, uma vez que os alunos estão em processo de 

aquisição da língua majoritária com pouca ou baixíssima proficiência em Língua 

Portuguesa e são matriculados, sem alternativa, em turmas regulares voltadas para a 

formação acadêmica de falantes nativos, cursando as mesmas disciplinas dos alunos 

brasileiros. Observa-se, assim, o pouco aproveitamento e o baixo desempenho do 

aluno estrangeiro nas disciplinas, principalmente, em Língua Portuguesa. 

De acordo com Moita Lopes (2006) é uma tarefa difícil esperar que os alunos 

estrangeiros, 

sem o domínio da língua de escolarização e que trazem para a sala de aula 
uma percepção do mundo e história distintos, bagagem linguístico-cultural e 
interesses diferenciados respondam aos estímulos de forma homogênea 
pressupondo que todos devam chegar ao mesmo resultado seguindo 
procedimentos iguais? (LOPES, 2006, p.23).  
 

 

A escola tem um grande desafio de atender as necessidades educacionais 

com a chegada dos alunos estrangeiros sem o conhecimento da Língua Portuguesa.  

Caldeira et al (2004) atesta que há grandes dificuldades iniciais para a 

comunicação em aula quando os AE chegam encabulados por não entenderem o que 

se fala e sentem-se inseguros em se expressar na nova língua - o Português. Em 

consequência, sentem-se desmotivados, não se adaptam às regras da disciplina 

escolar e acabam por ser discriminados, em muitos casos são considerados 

indisciplinados. 

No entanto, o sistema escolar garante a entrada dos alunos estrangeiros  e a 

continuidade dos  estudos, seus direitos e deveres. Em Rondônia, a Resolução do 

Conselho Estadual de Educação CEE/ nº 150/00/CEE/RO “fixa norma para matrícula, 
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equivalência e validação de estudos, revalidação de certificados e diplomas de 

estudantes oriundos de estabelecimentos escolares estrangeiros e, dá outras 

providências”. 

Este enquadramento legal, de certa forma, minimiza as decorrências da 

barreira linguística que se interpõem sobre o aluno estrangeiro e seu desempenho 

escolar. Porém, só isto não basta, é preciso promover a inclusão efetiva dos alunos 

estrangeiros nas escolas públicas. 

            Nessa direção, diante da diversidade cultural e linguística que estão presentes, 

hoje nas escolas, devido à presença do AE com falares de diversas origens culturais, 

faz-se necessário um trabalho de acolhimento para esses alunos na escola. Tal fato, 

torna-se um desafio: o de integrá-los à escola, garantindo oportunidades iguais aos 

alunos nativos no processo escolar.  

           Segundo Mendes e Caels (2003, p.2), “recai sobre a escola a imensa 

responsabilidade de acolher, de maneira inclusiva, a diversidade linguística e preparar 

os cidadãos e a sociedade para a diversidade linguística”. É importante que a escola 

valorize a diversidade de seus alunos estrangeiros, considerando a diferença  “como 

elemento dinamizador e enriquecedor na interação entre pessoas e os grupos 

humanos” (BERNARDO, 2006, p.4). Ao contrário disso, a escola constantemente 

apresenta uma atitude discriminatória e etnocêntrica, assumindo uma posição política 

de exclusão escolar, ao invés do acolhimento multicultural.  

Assim sendo, é papel da escola valorizar a diversidade cultural e linguística 

dos alunos estrangeiros, respeitando a diferença, a identidade étnica, as crenças e 

valores ao qual pertencem e, sobretudo, assegurar-lhes o direito à aprendizagem da 

Língua Portuguesa. 

Para tanto, a escola deve ter uma visão de integração escolar e social dos AE 

e necessita criar uma política interna de idioma mais acolhedora, cujos meios ajudem 

esses alunos a superar as dificuldades de aprendizagem da Língua Portuguesa.  

Deste modo, a escola poderia proporcionar ao AE um acompanhamento pedagógico, 

com aulas no contraturno, contratando mais professores de língua materna para 

auxiliá-los, por exemplo. Essa medida forneceria aos professores, aos pais e aos 

alunos condições mais dignas para sanar as dificuldades com a língua- alvo. 

 

 



38 
 

 
 

2.3.3 Língua Portuguesa como Língua de Acolhimento 

 

A diversidade cultural e linguística nas instituições de ensino se consolida   

pela presença de alunos estrangeiros que falam outro idioma e vêm das mais variadas 

origens culturais. Em face disso, o acolhimento desses alunos é um desafio, 

principalmente, no que tange ao processo de alfabetização, para que tenham 

asseguradas as oportunidades de sucesso escolar dos mesmos alunos brasileiros. 

Amado (2013) postula que o acolhimento é fundamental para promover o 

ensino de Português para esse grupo de alunos "arrancado de sua terra natal, de sua 

família, de sua língua" que adentrou neste país em busca de uma "nova oportunidade 

de refazimento, de integração, de paz". Torna-se importante ponderar acerca de uma 

nova modalidade de ensino de Língua Portuguesa capaz de possibilitar acolhimento 

e   amenizar as diferenças sociais e interculturais vivenciadas pelos AE. 

Nesta perspectiva, constata-se que a barreira linguística consiste em um 

desafio a ser enfrentado pelas instituições que os acolhem. Para tanto, o 

desenvolvimento da competência comunicativa desses alunos é de extrema 

importância, pois não basta somente desenvolver a habilidade linguística, é 

necessário incluir e expandir o conhecimento cultural e a capacidade de interação 

intercultural deles, propiciando-lhes sensibilização para uma consciência cultural e 

crítica. 

Byram (1997, p. 53) enfatiza que a competência intercultural consiste numa 

“capacidade de avaliar criticamente e com base em critérios explícitos, perspectivas, 

práticas e produtos no próprio país e cultura e no país e cultura do outro”, o que 

permite que o AE tenha consciência das diferenças culturais com as quais consegue 

intervir na interação durante a comunicação com as pessoas, compartilhando 

socialmente a língua. 

Para o AE, a apropriação da Língua Portuguesa ou do país de acolhimento 

não é meramente um fim, mas um meio de integração, pois a “aprendizagem é uma 

necessidade ditada pelos imperativos da vida em meio exolingual” (ADAMI, 2009, p. 

38). Tal integração tem como  referência as práticas sociais da vida cotidiana, Assim, 

o AE deve também ter acolhimento em relação à saúde, trabalho, transporte, 

consumo. São, na verdade,   relações interpessoais  que trazem uma orientação 

pragmática ao processo de aprendizagem da língua de acolhimento.  
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 Assim, Barbosa e Bernardo (2014) postulam que a língua alvo do país de 

acolhimento deve ser ensinada de modo a favorecer a inclusão social e profissional 

dos imigrantes.  Tal fato suscita maior igualdade de oportunidades para todos, facilita 

o exercício da cidadania e potencializa qualificações enriquecedoras para os 

migrantes e o país acolhedor. 

Ao fazer referência a Língua Portuguesa como língua de acolhimento, 

ultrapassamos a noção de língua estrangeira e Segunda Língua L2, porque tanto para  

público adulto, recém-imerso numa realidade linguístico – cultural, como para o AE, o 

uso da Língua Portuguesa está ligado a um conjunto de saberes:  saber agir, saber 

fazer e também às novas tarefas linguístico-comunicativas que devem ser realizadas 

nessa língua, bem como a possibilidade de fazer-se habitante desse lugar como 

participante cultural e politicamente consciente  dos seus direitos na sociedade. 

Grosso (2010) esclarece a escolha pelo conceito língua de acolhimento, 

definindo a relação entre língua e o contexto a que ela faz referência: 

 
Orientada para a ação, a língua de acolhimento tem um saber fazer que 
contribui para uma interação real, a vida cotidiana, as condições de vida, as 
convenções sociais e outras que só podem ser compreendidas numa relação 
bidirecional (GROSSO, 2010, p.71). 

 

Com efeito, o acolhimento na perspectiva linguística e cultural traz referências 

também ao prisma emocional e subjetivo  do AE e do adulto porque eles se encontram 

numa situação de vulnerabilidade, principalmente ao chegarem ao Brasil, um país 

estrangeiro, desconhecido e com a intenção de permanecer nesse lugar.  

 

2.4 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO  EM LÍNGUA PORTUGUESA 

 
2.4.1 A Alfabetização em Língua Portuguesa 

 

O letramento indica a ação educativa de ampliar o uso de práticas sociais de 

leitura e escrita em contextos reais de uso da língua. Consiste num processo que 

habilita o aluno a ser capaz de utilizar a escrita contextualizada nas diversas situações 

sociais. 

Assim, a alfabetização e o letramento para o aluno se apresentam como um 

processo geral, à medida que o professor alfabetiza o aluno por meio da construção 

da linguagem escrita na prática de letramento. Assim, o processo de alfabetização se 
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manifesta através de um trabalho contínuo de elaboração cognitiva que leva o aluno 

a inserção no mundo da escrita pelas interações sociais.  

Ademais, para Goulart (2002), o aluno tem participação crítica nas práticas 

sociais que envolvem a escrita, a qual utiliza constantemente através do diálogo, 

proporcionando conhecimentos na vida cotidiana, que o auxiliará na construção de 

sua identidade cultural.  

            Nessa direção, a Língua Portuguesa se realiza no uso e nas práticas sociais 

pelas quais os alunos adquirem os conhecimentos através das ações vivenciadas 

pelas práticas linguísticas que os capacitam para uma interação significativa.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, “Todas as disciplinas 

têm a responsabilidade de ensinar a utilizar os textos de que fazem uso, mas é a de 

Língua Portuguesa que deve tomar para si o papel de fazê-lo de modo mais 

sistemático” (PCN, 2001, p. 31).  

Desta forma, o professor precisa voltar sua atenção para um trabalho 

pedagógico em que se utilize da língua oral e escrita, da análise e reflexão sobre a 

Língua Portuguesa. 

Para a construção do trabalho da língua oral como conteúdo escolar, o 

professor necessita desenvolver atividades  de fala e escrita, que proporcionem ao 

aluno instrumentos para auxiliá-lo a pensar, refletir e se manifestar diante das 

situações de uso da língua.  Neste sentido, os PCN (1997, p. 65) esclarecem que: 

 

A expressão oral do aluno depende consideravelmente de a escola se 
constitua num ambiente que respeite e acolha a vez e a voz, a diferença e a 
diversidade. Mas, sobretudo, depende de a escola ensinar-lhes os usos da 
língua adequados a diferentes situações comunicativas. 

 

Para Geraldi (1997) a análise e reflexão sobre a língua, de acordo com os 

parâmetros,  organizam-se, a partir de uma exploração intensiva e da observação do 

funcionamento da linguagem, com a verificação de hipóteses sobre o funcionamento 

da língua. O autor confirma a ideia de conduzir o ensino de Língua Portuguesa 

intermediando a análise e reflexão da língua. “[...] não se trata evidentemente de 

confinar a questão do ensino de língua portuguesa à linguagem, mas trata-se da 

necessidade de pensá-lo à luz da linguagem” (GERALDI, 1997, p.5). 

Para Geraldi (1997) a consciência dos indivíduos é formada nessas 

interações, da qual se extrai a reflexão sobre o fenômeno linguístico quando o falante 
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utiliza concretamente a língua. Assim, a Língua Portuguesa deve ser ensina a partir 

de textos, ultrapassando a artificialidade instituída na sala de aula, pois o uso da 

linguagem oral e escrita em situações sociais possibilita o domínio efetivo da língua, 

em suas modalidades. Deste modo, o trabalho em sala de aula deve se pautar em 

leitura, produção de textos, da análise linguística e não na análise gramatical. 

Geraldi (1997) institui o texto como o elemento central das aulas de Língua 

Portuguesa, tomando-o não como dotado de um sentido estabilizado, mas refletido 

sobra as condições necessárias e fundamentais à construção de sentido.  

Disto decorre, segundo Geraldi (1997), que na mediação pedagógica, o texto 

não deve ser visto apenas como uma possibilidade ou visão de leitura e interpretação. 

Por isso, o professor precisa fornecer novos caminhos para que o aluno posso refletir 

sobre o que lê e descobrir novas maneiras de leituras para o seu texto. Diante disso, 

importa pensar em “[...] um ensino que não seja de reconhecimento, mas de 

conhecimento; que não seja de reprodução, mas de produção...” (GERALDI, 1997, 

p.183) 

Ademais, conforme os PCN as capacidades de ler, produzir textos e ter a 

oralidade desenvolvida são imprescindíveis para que o trabalho com a Língua 

Portuguesa no ensino fundamental para que oportunize práticas reflexivas, dinâmicas, 

interativas e motivadoras. 

            Nesse contexto, deve-se pensar sobre o trabalho com os gêneros textuais e  

com os textos produzidos  em situações comunicativas cíclicas - situações cotidianas 

dos alunos:  telefonema, carta, bilhete, reportagem, bula de remédio, receita culinária, 

lista de compras, rótulos, embalagens, horóscopo, piada, dentre outros devem ser 

inseridos nas práticas pedagógicas de leitura, produção, interpretação, compreensão 

de textos em sala de aula. 

Nesse sentido, necessita-se compreender os gêneros textuais na concepção 

de Marcuschi (2005):   

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos concretizados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sócio-
comunicativos característicos definidos por composições funcionais, 
objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de 
forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. Em contraposição aos 
tipos, os gêneros são entidades empíricas em situações comunicativa s e se 
expressam em designações diversas constituindo em princípio listagens 
abertas. (p.22). 
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            Tendo em vista o desafio de minimizar as dificuldades de alfabetização 

encontradas em relação a leitura, a produção de textos e o trabalho com a oralidade 

dos alunos, é preciso que os professores dos anos iniciais voltem suas práticas 

pedagógicas para um ensino, a partir dos gêneros textuais, considerando a realidade 

sócio-comunicativa dos alunos e também trabalhando com textos orais.  

 

2.4.2 Alfabetização e Letramento 

 

Segundo Leite (2010), no atual contexto, pensar a alfabetização implica 

operar mudanças teóricas e pedagógicas profundas. Assim, a concepção tradicional 

que era centrada na aprendizagem da escrita, considerada enquanto um código, por 

meio da memorização de “famílias silábicas”, entra em confronto com a de letramento, 

pela qual a aprendizagem da língua implica na vivência de práticas sociais de leitura 

e escrita, processo este que não pode ser garantido somente pelo domínio do código 

linguístico. 

Desta forma, o termo alfabetização designa o aprendizado inicial da leitura e 

da escrita, a natureza e o funcionamento do sistema de escrita. Em se tratando de 

alfabetização, o objetivo é ensinar a ler e a escrever. Por sua vez, o conceito 

letramento consiste no “resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais 

de leitura e escrita”, ou, em outras palavras, “o estado ou condição que adquire um 

grupo social ou indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de 

suas práticas sociais” (SOARES, 2003, p. 31).  

De acordo com Soares (2003, p.6) a palavra ‘letramento’ utilizada no Brasil, 

foi importada do inglês.  O vocábulo ‘letramento’ é uma tradução da palavra inglesa 

literacy que significa condição de ser letrado em um processo contínuo e permanente.  

Soares (1998) ainda considera o letramento como o estado ou condição que 

adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 

escrita e de suas práticas sociais. 

Desta forma, o indivíduo que se torna letrado tem condições de ler e escrever, 

cultivando e exercendo as práticas sociais para as quais utiliza a escrita. 

O letramento no Brasil surge em volta de uma discussão sobre o processo de 

alfabetização, com a inserção da perspectiva do Letramento, passou-se a 

compreender que era insuficiente o simples aprendizado das “famílias silábicas” e que 
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integrar-se socialmente envolvia também, saber  utilizar a língua escrita nas situações 

de uso que necessitasse da produção de  textos. 

Assim, Soares afirma que:  

 
O letramento, é o uso que se faz da língua escrita com toda sua 
complexidade, em práticas sociais de leitura e escrita, é aquele indivíduo que 
sabe ler e escrever, e que usa socialmente a leitura e a escrita, que pratica e 
responde adequadamente às demandas sociais. (SOARES, 2001, p. 39-40). 
 
 

Essa perspectiva instituiu uma nova dimensão no mundo da escrita, a qual 

passou a ser compreendida como um “conjunto de conhecimentos, atitudes e 

capacidades necessários para usar a língua em práticas sociais” (VAL, 2006, p. 13). 

Desta forma, o letramento abrange o processo de desenvolvimento e o uso dos 

sistemas de leitura e escrita na sociedade. Assim, letrar é mais que alfabetizar, 

abrange o ensinar a ler e escrever dentro de um contexto, considerando que a criança 

entra no mundo da escrita pela aprendizagem de toda a complexa tecnologia 

envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. (VAL, 2006). 

Assim, o letramento não é só responsabilidade do professor alfabetizador e 

de Língua Portuguesa, mas de todos os educadores que trabalham com leitura e 

escrita. Nesse sentido, cada educador deve conhecer o letramento para adequá-lo às 

diferentes áreas do conhecimento. 

Vale considerar que o indivíduo considerado letrado, mesmo que não seja 

alfabetizado, na proporção que participar de contextos sociais de letramento e se 

utiliza de estratégias orais, escritas e dos conhecimentos construídos sobre a língua. 

Desta maneira, esse indivíduo, mesmo sem saber ler e escrever pratica o letramento 

porque faz contas, usa símbolos da escrita, imagens, fórmulas no seu cotidiano 

profissional. 

Importa lembrar que para alfabetizar letrando dois processos ocorrem de 

maneira interdependente, e indissociável: a aquisição do sistema convencional de 

escrita caracterizado pela alfabetização e o desenvolvimento de habilidades de uso 

desse sistema, por meio de práticas de leitura e escrita ,implicadas em  práticas 

sociais que envolvem o letramento.  

Desta maneira, o letramento corresponde ao uso de práticas sociais de leitura 

e escrita pelos indivíduos nas interações sociais, nas quais mobiliza competências 

comunicativas e cognitivas. Tais competências trazem  diferenciados estado de 

inserção na sociedade letrada. 
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 Britto (2003) salienta que o conceito de letramento não se limita à área dos 

estudos da linguagem, porque é, acima de tudo, “uma nova compreensão da própria 

noção de educação e de construção e de circulação do conhecimento na sociedade 

industrial de massa” (BRITTO, 2003, p.13-14). Dessa forma, este conceito contribui 

para a reflexão e a prática educativa das diversas áreas do conhecimento, 

considerando questões concernentes à produção e circulação do conhecimento 

(escolar e não escolar), não sendo um substituto do conceito de alfabetização. 

 Ao alfabetizar letrando, o professor permite as crianças se apropriem da 

leitura e da escrita, as quais serão fundamentais durante todos os anos de 

escolaridade. Com a competência comunicativa desenvolvida serão capazes de 

participar das práticas discursivas com propriedade durante sua trajetória escolar e 

também nas interações sociais. 

Neste sentido, a prática pedagógica precisa ser compreendida como elemento 

de produção do conhecimento, de onde decorre a necessidade e precisão do 

alfabetizar letrando. E isso constitui o trabalho pedagógico do educador e também das 

pessoas que participam do aprendizado da criança, requerendo mudanças contínuas 

e significativa tendo em vista favorecer a aprendizagem do aluno.  

 

2.4.3 Os Gêneros Textuais para o Ensino 

 

          Atualmente, o ensino de Língua Portuguesa passa por reformulações advindas 

dos estudos sobre os gêneros textuais.  O estudo dos gêneros parte das concepções 

de Bakhtin (2011) que, no trato com os gêneros, entende que a língua em uso é 

inseparável de seu conteúdo ideológico e concernente à vida. 

          De acordo com  Bakhtin (2011, p. 261), o uso da linguagem permite a 

articulação dos “[...] diversos campos da atividade humana”. Esse uso varia conforme 

a necessidade de interação em cada situação, cuja utilização da língua acontece, “[...] 

em forma de enunciados (orais e escritos)” (BAKHTIN, 2011, p. 261).  

          Os gêneros constituem-se como “concretos e únicos, proferidos pelos 

integrantes desse ou daquele campo da atividade humana” (BAKHTIN, 2011, P.262), 

denominados por Bakhtin como gêneros do discurso, reconfigurados mais tarde por 

Bronckart (1999) como gêneros textuais. Bakhtin (2011, p. 261-262) esclarece que:  
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Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 
referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 
linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 
gramaticais da língua, mas acima de tudo, por sua construção composicional. 
[...] Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas cada campo 
de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. 

 

            Os enunciados que constituem os gêneros textuais-discursivos podem ser 

interpretados como os momentos de utilização da linguagem, tanto oral quanto escrita, 

estabelecida pela palavra.  Conforme atesta Machado (2007, p. 203), “[...] os gêneros 

certamente são as correias que mobilizam o fluxo das relações dialógicas”. 

          Por isso, os gêneros são padrões comunicativos socialmente utilizados e 

funcionam como uma espécie de modelo comunicativo global pelo qual está 

representado que o conhecimento social localizado nas interações dialógicas. 

             Machado (2008, p.155) assegura que: “Exatamente porque surgem na esfera 

prosaica da linguagem, os gêneros discursivos incluem toda sorte de diálogos 

cotidianos bem como enunciações da vida pública, institucional, artística, científica e 

filosófica”. 

          Nesses parâmetros, Araújo (2012, p. 167) entende que os enunciados estão 

inseridos nos gêneros e o enunciado deve ser tomado “[...] como unidade de 

comunicação está em consonância com o trabalho com os gêneros textuais, já que 

esses, nada mais são do que as formas cotidianas pelas quais organizamos nossos 

enunciados”.  

          Araújo (2012, p. 167) considera que os enunciados autorizam a compreensão 

e interpretação dos de textos, “[...] pois não se tem compreensão responsiva sobre 

orações [...]”. Ela enfatiza que os gêneros textuais viabilizam a interlocução entre 

aluno e texto, advertindo que frases soltas não têm por objetivo o estabelecimento de 

uma relação dialógica. Por isso, ao trabalhar com gêneros diversificados, o aluno tem 

a oportunidade de ficar frente a situações de uso da linguagem, as quais também 

fazem parte do cotidiano da sociedade. 

        A escolha de um gênero textual é determinada pela esfera social na qual o 

gênero se insere ou circula, portanto, deve-se levar em conta a necessidade temática, 

o conjunto de participantes e a aspiração enunciativa ou a intenção do locutor. Além 

disso, é fundamental considerar a situação comunicativa, a finalidade, os 

interlocutores e conteúdo: o que se quer dizer, para quem, como e onde dizer. 
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           Enquanto instituição social, a escola se constitui como um dos lugares 

possíveis para comunicação e para produção/recepção de textos. Não só na escola, 

mas também no cotidiano. Os alunos encontram-se em múltiplas situações que 

exigem domínio da escrita, daí sua necessidade. Nesse sentido o ambiente da escola 

pode ser transformado de tal modo que as ocasiões de produção de textos se 

multipliquem e possam se expandir para outras escolas, ou outros contextos sociais. 

Assim, ao trabalhar com textos pertencentes a diferentes gêneros, constroem-se 

situações de comunicação, as quais propiciam ao aluno interagir socialmente por meio 

da escrita, de modo que a escola passe a funcionar enquanto “autêntico lugar de 

produção e utilização de Textos” (SCHNEUWLY & DOLZ, 1997, p. 78).  

           Nesse sentido, Schneuwly e Dolz (1997) desenvolvem uma proposta de 

trabalhar com os gêneros como meio de articulação entre práticas sociais e o domínio 

da produção de textos na escola. Essa proposta ficou conhecida como Sequência 

Didática (doravante SD), as quais consistem em um conjunto de atividades 

ordenadas, articuladas e estruturadas, ligadas entre si, e esquematizadas tendo em 

vista ensinar um conteúdo passo a passo. Dessa forma, as sequências didáticas 

organizam-se em função dos objetivos que o professor precisa alcançar durante 

processo de ensino-aprendizagem para auxiliá-lo na construção de textos na sala de 

aula.  

Para  Marcuschi (2008, p. 213), a proposta de Schneuwly e  Dolz (1997) parte 

da ideia de que é possível ensinar os gêneros textuais públicos da oralidade e da 

escrita. O procedimento tem um caráter modular que permite trabalhar em contextos 

reais textos, produzindo em grandes linhas e detalhes as situações concretas da 

realidade.  Dessa maneira, os textos dos alunos podem se inserir em situações 

concretas de produção textual incluindo sua circulação, por exemplo de escola para 

escola, atentando para o produtor do gênero textual. 

Para Schneuwly e Dolz (1997), as SD são instrumentos que podem conduzir 

o professor, propiciando intervenções sociais, ações recíprocas dos membros dos 

grupos durante a elaboração da proposta do trabalho pedagógico com as sequências 

didáticas em sala, e intervenções formalizadas nas escolas. Vale ressaltar que todas 

essas ações são necessárias para a organização da aprendizagem dos alunos e para 

o progresso na apropriação de gêneros específicos. Para os autores, ao criar uma 
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Sequência Didática as atividades permitam a transformação gradual das capacidades 

iniciais dos alunos para que possam dominar um gênero.  

            Através das SD, o professor pode explorar uma diversidade de gêneros em 

circulação na sociedade, estudando suas características e levar os alunos a praticar 

diferentes escritas, antes de propor uma produção final. Com isso, permite-se que o 

aluno interaja com os gêneros dentro de sua realidade social, manipulando gêneros 

de sua vida social: receitas, testemunho, carta ao leitor, relato, gravação em áudio, 

notícia, exposição, nota crítica, entrevista... 

           Já que as práticas sociais são o lugar de manifestação individual e social da 

linguagem, com as quais o aluno se manifesta socialmente, o professor deve se 

preocupar em mediar o trabalho com os gêneros textuais, apresentando textos de 

forma sequenciada. 

            Nesta perspectiva, podemos citar o trabalho pedagógica desenvolvido por  

Carneiro (2013) para o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, vinculado à 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. A autora 

apresenta algumas estratégias para a seleção e utilização dos textos em turmas de 

alfabetização para uma abordagem com os gêneros textuais. Defende que o 

contato/estudo dos diferentes gêneros possibilita ao aluno, um conhecimento de 

mundo amplo e favorável para a construção de conhecimentos, visto que as 

experiências relatadas pelos formam um mosaico de possibilidades de aprendizagem 

que podem ser usadas como recursos informacionais na escola. 

            Dessa forma, a imersão dos alunos nas práticas de linguagem colabora para 

a sua apropriação, no entanto, faz se necessário ir além das vivências do aluno. É 

preciso um trabalho progressivo e aprofundado com os gêneros textuais orais e 

escritos, envolvendo os alunos em situações de uso da língua de sua realidade social, 

a qual faça sentido. Deva ser um objetivo da escola promover a apropriação das 

práticas de linguagem instauradas na sociedade, a fim de que os alunos possam ter 

participação social efetiva. 

            Diante deste ponto de vista, a autora propõe um trabalho progressivo com os 

gêneros para o professor por meio de um agrupamento contínuo perfazendo todas as 

etapas do processo de escolaridade, realizado através de estudos pedagógicos 

sistemáticos, projetos didáticos, sequências didáticas, entre outras. 
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         Assim, teríamos os gêneros que pertencem a este agrupamento, segundo 

Carneiro, (2013, p. 9-11):   

• Textos literários ficcionais: São textos narrativos de fatos e episódios do mundo 

imaginário. Entre estes: contos, lendas, fábulas, crônicas, obras teatrais, 

novelas, causos e contar estórias;  

• Textos do patrimônio oral, poemas e letras de músicas: Estes textos   são 

produzidos com autoria, mas, sem um registro escrito, tornam-se anônimos, 

passando a ser patrimônio das comunidades. São exemplos: as trava-línguas, 

parlendas, quadrinhas, adivinhas, provérbios. Também fazem parte do 

segundo agrupamento os poemas e as letras de músicas locais e regionais e 

estórias de vidas;  

• Textos com a finalidade de debater temas que suscitam pontos de vista 

diferentes, buscando o convencimento do outro. Os sujeitos exercitam suas 

capacidades argumentativas. Cartas de reclamação, cartas de leitores, artigos 

de opinião, editoriais, debates regrados e reportagens. Finalidades;  

• Textos epistolares utilizados para as mais diversas finalidades: cartas pessoais, 

os bilhetes, os e-mails, os telegramas medeiam as relações entre as pessoas, 

em diferentes tipos de situações de interação;  

• Textos não verbais. Os textos que não veiculam a linguagem verbal, foco na 

linguagem não verbal: as histórias em quadrinhos só com imagens, as 

charges, pinturas, esculturas e algumas placas de trânsito. (CARNEIRO, 2013, 

p. 9-11) 

           Ao considerar os agrupamentos com os Gêneros, diversos textos podem 

circular nas salas de aula, possibilitando que as crianças os reconheçam, 

compreendam os usos, as finalidades, entendam como se organizam, aprendam a 

usar as estratégias discursivas mais recorrentes (CARNEIRO, 2013, p. 12). É de 

crucial importância que nas séries iniciais os gêneros sejam agrupados em textos 

literários, textos de patrimônio oral, textos de finalidades de debates e textos 

epistolares.  

            Cada aluno pode ter maior finalidade com um determinado gênero do que com 

outro, por isso a importância de se trabalhar vários gêneros para garantir que 

diferentes finalidades sociais de leitura e escrita sejam contempladas tanto na 

interpretação como na produção destes gêneros. 
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            Assim sendo, o ensino de Língua Portuguesa contribui para ampliar as 

possibilidades do uso da linguagem e para que isso se concretize é necessário que 

as escolas introduzam os gêneros textuais como práticas pedagógicas no trabalho 

com textos relacionados à realidade do discente. 
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SEÇÃO 3 – O DESAFIO DE ENSINAR LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

IMIGRANTES: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 

HERBERT DE ALENCAR 

 
Nesta seção, apresentamos a análise e os resultados dos dados da pesquisa, 

na prática dos professores ao conduzirem o processo de alfabetização da língua 

materna para alunos estrangeiros inseridos do primeiro ao quinto ano na educação 

básica de uma escola pública de Porto Velho-Rondônia.  

 

3.1 OS GÊNEROS TEXTUAIS E O ENSINO DE LP PARA ALUNOS ORIUNDOS DE 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES ESTRANGEIROS 

 

           Diante das falas dos professores na pesquisa, constatamos que nos anos 

iniciais (1° e 2° anos) e nos anos seguintes (3° ao 5° anos) as atividades com  gêneros 

textuais contemplam as recomendações dos PCN  (BRASIL,1997), sobre  a 

necessidade de exposição à diversidade de gêneros de circulação social como um 

dos princípios básicos do ensino da língua materna, no entanto carecem de 

experiências que lhes permitam realizar a transposição destes fundamentos para as 

atividades de sala de aula com alunos estrangeiros, conforme trechos abaixo: 

 

Trabalhamos com bastante embalagens e outros materiais de montagem 
como (dominó, quebra-cabeça e outros). Trabalho o concreto, jogos, livro 
didático com leitura e interpretação. (SE, 4° ano). 
 
Trabalho com textos, livros didáticos, produção de texto, jogos da memória, 
pesquisa em jornais. (MC, 5° ano). 
 
Músicas, cantigas de roda, poesias, parlendas, jogos, quebra-cabeça, 
propagandas e outros... (MF, 1° ano). 
 
Intercalo o trabalho com gêneros textuais, leitura e interpretação, recontar, 
reescrever e dramatizar. (MG, 5° ano). 

 

            De acordo com a distribuição das atividades dos informantes por anos, 

constatamos que estão trabalhando com os gêneros textuais adequados para os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.  Para tanto, o professor precisa 

conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a essência de sua prática 

pedagógica, por meio de projetos e atividades que disponibilizem aos alunos da 

escola pública maior desempenho nas aulas. Para tanto, a utilização de variados 
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gêneros pode ampliar os espaços de interpretação, leitura, escrita, produção textual, 

oralidade e compreensão de mundo, permitindo ao aluno uma formação mais ampla 

e crítica. Conforme, as palavras de Marcuschi (2008, p.173): 

 

a aula de língua materna é um tipo de ação que transcende o aspecto 
meramente interno ao sistema da língua e vai além da atividade 
comunicativa e informacional. [...] A vivência cultural humana está 
sempre envolta em linguagem e todos os textos situam-se nessas 
vivências estabilizadas simbolicamente. Isto é um convite claro para o 
ensino situado em contextos reais da vida cotidiana. (MARCUSCHI, 
2008, p.173). 

 
 

               Dessa forma, a inclusão dos gêneros na vida cotidiana do aluno, enquanto 

ferramenta do ensino de Língua Portuguesa, permite transpor os entraves 

encontrados pelos alunos quanto à leitura, interpretação e produção de texto. Os 

gêneros textuais favorecem a interatividade e formação desses alunos enquanto 

sujeitos capazes de usar a língua materna em diversas situações de uso, 

considerando tanto a com sua diversidade linguística, quanto à norma padrão. 

            Nesta perspectiva, o PNAIC2  acrescenta a ideia das capacidades de leitura e 

produção que rege os princípios da educação básica: 

 
2.o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos 
ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo 
no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros 
discursivos de circulação social e a situações de interação em que as 
crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias. 
(PNAIC, 2012). 

 

            Ademais, a função social dos gêneros textuais incide na possibilidade de 

comunicação e a interação social, permitindo ao aluno fazer uso dos gêneros nas 

diversas situações de prática na realidade social. 

            Ainda, na perspectiva de gêneros textuais, Mascuschi (2008, p.154) afirma que 

“quando dominamos um gênero textual não dominamos uma forma linguística, e sim,  

uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 

particulares”. Dessa forma, os gêneros textuais são mecanismos fundamentais na 

                                                           
2  O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é uma ação inédita do Ministério da Educação 
que conta com a participação articulada do governo federal e dos governos estaduais e municipais, 
dispostos a mobilizar o melhor dos seus esforços e recursos, valorizando e apoiando professores e 
escolas, proporcionando materiais didáticos de alta qualidade para todas as crianças e implementando 
sistemas adequados de avaliação, gestão e monitoramento. 
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vida social porque estão inseridos nas práticas das atividades da comunicação 

humana, por isso eles se situam numa relação de controle social, através da produção 

de atividades textuais. 

            Para Marcuschi (2008, p.161), “os gêneros textuais são atividades discursivas 

socialmente estabilizadas que se prestam aos mais variados tipos de controle social 

e até mesmo o exercício de poder”. Sendo assim, a importância dos gêneros textuais 

advém de sua forma de inserção e controle social na vida do indivíduo porque 

qualquer atividade social se manifesta em gênero. Por isso, o gênero possui caráter 

essencialmente sócio histórico na vida humana. Assim, eles são necessários nas 

atividades discursivas produzidas fora e dentro da escola (MARCUSCHI, 2008). 

A tabela 1 corresponde a questão 02 e se refere às atividades relevantes em 

relação aos gêneros textuais que os professores exercitam na sua prática pedagógica.  

Os gêneros textuais apontados pelos professores dos 1º e 2º anos apresentaram um 

índice de ocorrência de 26,67%, com atividades de parlendas e histórias infantis, em 

comparação a um indicativo de 73,33% dos professores dos 3° ao 5° anos que 

trabalharam com atividades de leitura, produção, interpretação e histórias infantis. 

 
Tabela 1: Questão 02 - Que atividades você considera importantes ministrar em aula, considerando os 
gêneros textuais? 
 

  Frequência % 

Dos 1° ao 2° anos, parlendas e histórias infantis. 4 26,67 

Dos 3° ao 5° anos atividades de leitura, produção, 
interpretação e ortografia além de histórias 
infantis. 

11 73,33 

Total Geral 15 100 

        Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 

 
 

3.2 ALFABETIZAÇÃO DE ALUNOS ORIUNDOS DE ESTABELECIMENTOS 

ESCOLARES ESTRANGEIROS 

 

          Considerando-se a alfabetização de alunos oriundos de estabelecimentos 

escolares estrangeiros, o professor precisa fazer uso das competências 

comunicativas para trabalhar, não só com a diversidade cultural, respeitando a 

bagagem cultural que os alunos estrangeiros trazem, mas também, precisa dispor de 
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conhecimentos para desenvolver atividades de língua materna com estes alunos em 

sala.  

            Para alfabetizar alunos estrangeiros é preciso estar consciente de que embora 

o professor não ensine uma nova técnica, necessita de um olhar do mundo, o qual 

está sendo apresentado (PACHECO, 2006).  

 O professor precisa olhar o aluno não como um ser passivo, mas como um 

sujeito ativo, participante funcional da sociedade e que precisa da Língua Portuguesa 

para interagir nas trocas comunicativas, na sua adaptação entre as línguas. 

 Para Camargo (2008) adquirir uma nova língua é aprender e incorporar as 

ideologias e culturas dessa língua, tornando-a passível de uma interpretação 

aprofundada. O autor ainda enfatiza que os alunos estrangeiros, ao ingressarem em 

uma escola com outro idioma passam por um momento de adaptação e até 

conseguirem se comunicar numa outra língua, torna-se necessário encontrar uma 

maneira de minimizar o choque intercultural.  

            Desse modo, mesmo que o professor possua conhecimento do Português 

como Segunda Língua e outros idiomas necessários, é importante que o professor 

proporcione momentos em que possa se aproximar dos alunos estrangeiros para 

deixá-los confortáveis para expressarem suas dúvidas e, tornarem-se produtores de 

seu discurso e do seu saber (GRANNIER, 2001). 

Assim, é importante que se estabeleçam práticas interativas de comunicação 

continuamente através de um processo de socialização. Por isso, torna-se essencial 

o contato mais intensivo com a língua em aprendizagem, em contextos definidos de 

interação social. 

            Sendo assim, a aprendizagem da segunda língua do país é, conforme Oliveira, 

um “importante meio de integração social por fornecer competências essenciais ao 

nível dos contatos pessoais e sociais, do desempenho e evolução escolares e 

profissionais e da resolução de problemas do quotidiano” (OLIVEIRA 2010, p.63). 

Na tabela 2, pág. 55 apresentamos a questão 4 com informações dos 

professores da pesquisa referente aos procedimentos adotados para alfabetizar 

alunos estrangeiros. Verificamos que os informantes utilizam o uso de outras 

estratégias: leitura, interpretação, produção de texto; jogos pedagógicos; atividades 

coletivas; exposições orais e debates; uso do livro didático com um índice de 46,67% 

de ocorrência e em contrapartida percentual de 33,33% para o método silábico.  
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Tabela 2: Questão 4: Quais os procedimentos adotados para alfabetizar os alunos oriundos dos 
estabelecimentos escolares estrangeiros? 

  Frequência % 

Método silábico 5 33,33 

Não sou professor alfabetizador atuo 
somente em 4º e 5º anos 

3 20 

Uso de  estratégias: leitura, 
interpretação, produção de texto; jogos 
pedagógicos; atividades coletivas; 
exposições orais e debates; uso do 
livro didático. 

7 46,67 

Total Geral 15 100 

         Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 

          

 Averiguamos que método silábico foi utilizado pelos professores do 1° e 2° anos, 

visto que esses anos correspondem ao período em que o aluno é alfabetizado. Quanto 

aos procedimentos   elencados foram utilizados pelos professores do 3° ao 5° anos, 

porque nesse intervalo de tempo, os alunos, já deveriam estar alfabetizados, tendo 

condições de ler e interpretar textos. Por isso, esses alunos não necessitariam mais 

do método silábico. Em relação aos procedimentos utilizados de 3º ao 5º  o índice  foi 

de uma vez que esses alunos pesquisados já deveriam estar alfabetizados.            

Apresentamos os trechos dos informantes referentes aos procedimentos para 

alfabetizar alunos estrangeiros:  

 
Através da família silábica, apresentação do alfabeto, procuro com que os 
alunos interajam com os demais. ( MA, 2° ano). 

Tento colocar os alunos estrangeiros em grupo.  Aquele que entende o 
idioma, transmite para o colega e a professora. (SE, 4º ano). 

Com diálogo, paciência e ajuda dos alunos estrangeiros de sala que 
apresentam alguma habilidade comunicativa. (MJ, 1º ano). 

Proporciono atividades inclusivas através de projetos interdisciplinares com 
jogos temáticos. ( MJ, 1º ao 5º anos – Educação Física). 

            Os depoimentos dos professores sobre os procedimentos mostram a presença 

de práticas pedagógicas com atividades que contemplam a inclusão dos alunos 

estrangeiros no estudo da língua portuguesa, manifestando habilidade, capacidade 

na ação pedagógica para alfabetizar alunos estrangeiros. 
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           Pelos depoimentos dos professores, percebemos que os alunos são colocados 

em grupos _ alunos brasileiros e estrangeiros e ambos conversam. No diálogo surge 

o aprendizado do idioma, o qual irá se aperfeiçoar a cada dia de convivência. Quando 

colocados em grupo, os alunos brasileiros juntos com os alunos estrangeiros que 

conhecem o idioma, estes auxiliam aprender o português durante a interação.  

            Diante disso, podemos destacar o pensamento de Perrenoud (2000) que 

enfatiza a competência do professor pode ser vista como uma habilidade para colocar 

o saber em prática e ao mesmo tempo como uma atitude positiva em relação à ação 

pedagógica para o desenvolvimento do trabalho. O autor fornece dez categorias de 

competências comunicativas que o professor deve conhecer: 1) organizar e dirigir 

situações de aprendizagem; 2) administrar a progressão das aprendizagens; 3) 

conceber e fazer evoluírem os dispositivos de diferenciação; 4)envolver os alunos em 

suas aprendizagens e em seu trabalho; 5) trabalhar em equipe; 6) participar da 

administração da escola; 7)informar e envolver os pais; 8) utilizar novas tecnologias; 

9)enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; e, 10) administrar sua 

própria formação contínua (PERRENOUD, 2000, p. 20-21). 

            Para Perrenoud (2002) as competências são construídas de acordo com cada 

realidade social de ensino e:  

 
[...] as interferências do meio vão determinar o nível de competências nas 
escolas, se são boas, ruins ou razoáveis, A realidade vivenciada por cada 
professor atua de maneira determinada sobre sua prática, por isso não 
apenas as competências possuem características diferentes, mas também   o 

nível de desenvolvimento de cada uma varia muito. (PERRENOUD, 2002, p. 

70). 

 
             Esse fato pode ser percebido nos trechos da fala dos professores, visto que 

cada um utiliza suas habilidades por meio de suas competências de forma 

diferenciada na ação pedagógica com os alunos estrangeiros. 

             Por outro lado, apresentamos na tabela 3, pág. 57, a questão 08, relativa aos 

desafios de alfabetizar alunos estrangeiros. Observamos que o maior índice de 

66,66% foi a dificuldade encontrada com a língua estrangeira _barreiras linguísticas_ 

na comunicação entre professor, aluno e familiares. Segue a tabela para observação: 
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Tabela 3: Questão 08: Os desafios em alfabetizar os alunos oriundos de estabelecimentos escolares 
estrangeiros. 
 
 

 Frequência % 

A língua 10 66,66 

Formação específica 1 6,67 

Não alfabetizei alunos estrangeiros 3 20 

Projeto no contraturno 1 6,67 

Total Geral 15 100 

        Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016 

 

A seguir,  apresentamos alguns trechos dos informantes referente aos 

desafios em alfabetizar os alunos estrangeiros, para confrontar com os dados por nós 

tabulados e apresentados na tabela 3. Vejamos:  

           
É complicado, fizemos o possível, mas a comunicação é difícil até com os 
pais. (RG, 2°ano). 
 
Muitos são os desafios como a dificuldade de comunicação, ausência da 
família na vida escolar dos filhos, passo atividades para casa e voltam em 
branco e assim continuo sozinha nesse processo de ensino.  (MS, 1° ano). 
 
Vários, principalmente pelo fato dos mesmos nunca ter frequentado uma 
escola. Pelo fato da maioria das mães não conhecer a nossa língua e por 
serem analfabetas, no seu país e no nosso. Não leem e não podem ajudar. 
(MF, 1° ano). 

É fazer com que esses alunos aprendam, sem estar alfabetizados na Língua 
Portuguesa (5° ano) e  sem o professor ser bilíngue”. (MC, 5°ano). 

 

Como podemos constatar, pelos depoimentos o professor indica falta de 

conhecimento sobre o idioma (LE) falado como língua materna pelos alunos e que tal 

fato causa dificuldades para a alfabetização dos alunos estrangeiros. 

            Também detectamos pelas falas dos professores a necessidade do apoio dos 

pais para auxiliá-los no trabalho pedagógico de alfabetização e comunicação no 

intercâmbio entre as línguas (espanhola, português crioulo, francês), devido às 

dificuldades encontradas em sala de aula pelos professores durante o ensino da 

Língua portuguesa nas atividades com leituras, interpretação e produção de textos. 

Os professores solicitam a participação dos pais para elaboração das tarefas, visto 

que há necessidade do intercâmbio entre as línguas e a participação deles pode 

minimizar o entrave linguístico e propiciar desenvolvimento do aprendizado da Língua 
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Portuguesa. Ressaltamos ainda que um dos trechos salienta a inexistência de projetos 

no contra turno3 para alunos que se encontram com déficit de aprendizagem: 

Para Almeida (2005), a língua materna   tem seu uso na   comunicação ampla 

familiar, passando para rua até chegar à escola e os meios culturais. Consiste na  

língua de  identidade pessoal, regional, étnica e cultural do indivíduo.  A língua 

materna se manifesta através um dialeto como uma variante regional.  

Quanto à Segunda Língua, trata-se de uma língua não materna que se 

sobrepõe a outras que não circulam socialmente em setores ou instituições, ou que 

circula com restrições nos contextos em que a Segunda Língua é requerida (ALMEIDA 

FILHO 2005, p. 7-10). Já a língua estrangeira constitui uma outra língua com cultura 

diferente e se desenvolve através de instituições com interesses específicos em 

conhecer e aprender esse outro idioma por vários motivos. 

Neste contexto, a segunda língua configura-se como língua oficial, em 

ambiente de imersão. Essas definições apontam contradições porque ensinar língua 

como segunda língua provoca alterações nas materialidades de ensino que podem 

ser benéficas, embora tragam novas exigências a professores e aprendizes.  A 

formação do professor de língua materna não pode ser a mesma para trabalhar com 

língua estrangeira e segunda língua. 

Almeida Filho (2005) ainda enfatiza que ensinar a língua materna não é como 

“ensinar uma língua a quem não a possui” (2005 p. 8).  Isso porque uma aula de língua 

portuguesa não corresponde a ensinar essa língua a quem não sabe. Trata-se, 

melhor, de não ensinar a língua propriamente e sim de fazer o aluno se perceber 

enquanto sujeito na linguagem.  

A Segunda Língua não pode ser ensinada nos modelos do ensino da língua 

materna, pois os alunos não a conhecem para utilizá-la com desenvoltura e nem a 

ensinar como língua estrangeira. Almeida Filho (2005, p.10) pondera que: “quando 

ensinamos uma segunda língua, estamos a facilitar compreensões (simultaneamente 

de conteúdos e do próprio sistema da língua-alvo)”. 

Assim, a Segunda Língua deve ser trabalhada numa perspectiva de ouvir e 

dialogar com os alunos, levando em conta o desempenho durante as diversas 

situações comunicativas em sala de aula. Disto decorre a importância de trabalhar 

                                                           
3 Aprendizagem da língua portuguesa em turma especial, desenvolvem habilidades linguísticas em 

Português em turma especial, por meio de atividades diferenciadas e turno contrário. 
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com a língua em uso, refletindo sobre o material de ensino, posicionando o texto no 

centro do processo de   ensino-aprendizagem.  

Vale ressaltar que a Segunda Língua como cultura é um diálogo entre culturas 

e por isso, é lidar com o diálogo entre essas culturas. Desse modo, uma LE trabalhada 

numa perspectiva de uso da língua-alvo se aproxima da natureza de uma Segunda 

Língua e, assim, deve também trabalhar com o intercultural, levando gradualmente a 

uma desestrangeirização da língua que se iniciou estrangeira (ALMEIDA FILHO, 1993 

p. 11-12). 

 Nessa direção, Silva (2004) propõe uma abordagem comunicativa mais 

interativa e contextualizada para que o professor possa se aproximar do aluno e 

auxiliá-lo, com propostas de atividades que lhes possibilitem serem sujeitos de sua 

própria comunicação. A linguagem traz significados para uma integração que irá além 

da sala de aula, procurando favorecer um espaço interativo proveitoso para a 

integração funcional e social em todas as culturas.  

 Para Andrade (2011) hoje nas escolas a presença de alunos estrangeiros é 

marcante, o que constitui uma diversidade cultural e linguística. São falantes de outras 

línguas, pertencentes às mais variadas origens culturais. Diante disto, o acolhimento 

desses alunos na escola coloca um desafio: “o de integrá-los à escola, inserindo-os 

no processo de escolarização, para que lhes seja garantida as mesmas oportunidades 

de progresso escolar que têm a maioria dos alunos nativos”. (ANDRADE, 2011, p. 3). 

Se a escola reconhece a riqueza da diversidade cultural, enfrenta 

positivamente como uma grande oportunidade de capitalizar novas aprendizagens, 

consolida o princípio da escola inclusiva, defendendo a diversidade e o respeito pela 

cultura e língua do outro. Por outro lado, quando a escola não reconhece, há o grande 

“descompasso entre as matrículas do aluno estrangeiros em uma determinada série 

e referente ao nível de proficiência linguística em português desse aluno para 

acompanhar o desenvolvimento do conteúdo curricular da mesma série”. (ANDRADE, 

2011, p.3).  

Segundo Pessini (2003), a baixa proficiência do Português Segunda Língua 

em sala de aula, coloca o aluno de língua estrangeira em uma relação de 

desigualdade com os demais, cujas chances serão menores, a menos que se tomem 

providências para superar a limitação imposta pela barreira linguística, a qual 
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influencia nas oportunidades de sucesso de aprendizagem do aluno e na sua 

integração social e intercultural.  

Nestes parâmetros, os estudos de Vygotsky (1987, p. 37) com foco em 

“Aprender a língua nos contextos em que ela seja realmente utilizada” significa que a 

criança nasce inserida num meio social, a família, e nela constitui as primeiras 

relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações cotidianas, a 

intervenção com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da 

linguagem, no contexto das situações imediatas. Tratam-se de concepção de um 

sujeito interativo que organiza seus conhecimentos sobre os membros sociais, em um 

processo mediado pelo outro. 

Em face disso, o professor necessita criar situações nas quais a língua se 

realize em textos diversos, com atividades que envolvam o aluno num processo 

comunicativo. Para isso, o professor pode se utilizar de atividades diversas escritas e 

orais nas suas aulas, propiciando discussões que levem os alunos a uma identificação 

com sua realidade social. Além disso, o professor deve aproveitar o conhecimento que 

os alunos possuem, incluindo os alunos estrangeiros nas atividades realizadas em 

sala de aula.  

Nessa direção, os PCN (1998) contemplam uma atenção especial no 

processo de ensino de uma língua estrangeira na educação básica, levando os alunos 

a: 

Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua 
estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o 
mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as 
visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um 
mundo plural e do seu papel como cidadão de seu país e do mundo. 
(BRASIL,1998, p.68). 

             

 Com base nesse pressuposto, a aprendizagem da língua estrangeira deve ser 

pautada na valorização das relações interpessoais, visto que as pessoas aprendam a 

língua e a cultura do país para o qual se transferem, a fim de sustentar as possíveis 

relações entre esses alunos estrangeiros e a sociedade local. 

            Assim sendo, torna-se significativo fornecer aos professores cursos de 

ressignificação para aprofundamento de seus conhecimentos teóricos e pedagógicos 

e também o desenvolvimento de projetos pedagógicos para um trabalho diversificado 

e ainda a sua inserção na formação continuada, a qual possibilita o educador maior 
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aprofundamento dos conhecimentos profissionais, relevantes para a formação  

pedagógica ( SILVA, et al., 2011). 

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR PELO DOCENTE 

 

De acordo com Brito, (2011, p. 24) planejar no contexto escolar requer uma 

habilidade de “transformação das ideias em ações e significação das práticas 

pedagógicas”. A prática pedagógica é um planejamento político com participação de 

uma equipe de professores, alunos e coordenadores, constituindo-se em momentos 

de formação continuada.  

             Desse modo, o planejamento se torna uma atividade reflexiva de ação que o 

professor almeja realizar como prática, porque o educador não só está inserido no 

processo educacional como também é capaz de efetivar mudanças significativas da 

realidade,  investigando sua própria ação e produzindo um novo significado. 

             De acordo com Vasconcelos (2002, p.60), o planejamento deve ser visto 

como instrumento de transformação da realidade, ressignificação do trabalho, 

intencionalidade da ação e coerência nas práticas educativas pelas quais podem 

integrar e mobilizar os alunos para enfrentar os conflitos e contradições. 

             Assim sendo, o planejamento não se refere somente a vida pessoal, mas está 

presente em vários contextos da vida social ou profissional. Frente a esse a cenário 

de transformações sociais e culturais, as quais refletem diretamente no contexto 

escolar, os professores buscam alternativas pedagógicas e ferramentas para 

enfrentar tais desafios. 

Diante disso, planejar torna-se uma atividade reflexiva da ação que se deseja 

realizar e da prática da ação, pois o educador não só faz parte do processo 

educacional, mas é capaz de promover mudanças na realidade, a partir do momento 

em que investiga a sua própria ação, dando-lhe um novo significado, como afirma 

Moretto (2007).  

Nesse sentido, a efetivação do planejamento se torna um dos grandes 

desafios para o educador, desde o momento de elaboração das aulas até a realização, 

pois ele precisa fazer escolhas. De acordo com Moretto (2007, p.48), essas escolhas 

formam as bases dos processos de ensino e aprendizagem e 
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[...] a cada nova ação refletida, o professor constrói novos recursos que 
ficarão disponíveis para solucionar novas situações complexas. [...] torna-se 
competente na medida em que realmente aprende ao fazer, e não apenas 
executa a ação sem refletir no que e como a realizou.  

 

             Após a efetivação do planejamento, é preciso que o professor avalie a sua 

prática, averiguando se os objetivos foram alcançados e o que é necessário ser 

melhorado, para que haja aprendizagem.  

            Nessa perspectiva, a aula por sua vez, deve ser concebida como um momento 

curricular importante, em que o professor realiza a mediação entre os alunos e o 

conhecimento, buscando sempre direcionar a ação docente, de maneira a efetivar o 

planejamento programado. Vale destacar a importância do conhecimento prévio do 

aluno para que, ao planejar, o professor considere as especificidades do discente. 

            Nesse cenário, o planejamento está presente em vários contextos da vida 

social e profissional que visam a transformações sociais e culturais, as quais refletem 

diretamente no contexto escolar.  Em face disso, Martinez e Lahone (1977, p.14) 

postulam que: 

O planejamento integral da educação é um processo contínuo e sistemático 
no qual se aplicam e coordenam os métodos de investigação social, os 
princípios e as técnicas da educação, da administração, da economia, e das 
finanças com a participação e o apoio da opinião pública, tanto no campo das 
atividades estatais como das privadas, a fim de garantir educação adequada 
à população, com metas e em etapas  bem diferenciadas, facilitando a cada 
indivíduo a realização de suas potencialidades e sua contribuição mais eficaz  
ao desenvolvimento social, cultural e econômico do país. 

           

              Nesse contexto, a escola precisa ter como objetivo principal a produtividade e 

a eficiência, no que se refere à construção do conhecimento para poder melhorar a 

qualidade de ensino, atendendo, assim, às exigências individuais e sociais e ao direito 

de todos de ter a uma educação melhor, bem como ao papel fundamental da 

capacitação dos recursos humanos. 

Levando isso em consideração, a tabela 4, pág. 63, destaca um índice de 60% 

das informações dos professores sobre a execução do planejamento semanal, em 

contraposição a uma porcentagem menos expressivas de 40% do planejamento de 

forma coletiva.  
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      Tabela 4: Questão 9: Como você planeja suas aulas e o planejamento ajuda nas aulas.  

 Frequência % 

De forma coletiva 6 40 

Semanal por série 9 60 

Total Geral 15 100 

         Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 
 

           

 Comparativamente, podemos observar abaixo trechos de depoimentos dos 

professores, referentes à forma de realização do planejamento semanal: 

 

Planejo semanalmente procurando solucionar as dificuldades dos alunos 
estrangeiros. (MS, 1º ano).   
 
O planejamento semanal é fundamental para produzir minhas aulas atraentes 
e compartilhar recursos pedagógicos (vídeos, livros, revistas, atividades de 
recorte e colagem) com os colegas de série. (MA, 3º ano). 
 
O planejamento semanal é importante para que ocorra boas aulas e auxilia 
nas necessidades da turma.  (RG, 2º ano). 

 

            Como vemos, os depoimentos dos professores sobre o planejamento semanal 

mostram a capacidade e habilidade dos professores em pensar a prática pedagógica 

e elaborar aulas diferentes, utilizando recursos variados com materiais didáticos 

diferenciados, para procurar minimizar as dificuldades dos alunos e também socializar 

os recursos pedagógicos com outros professores. Essa ação pedagógica demonstra 

que o planejamento semanal tem relevância porque o professor organiza as atividades 

diárias proporcionando uma reflexão de seus atos e metodologia, analisando os 

resultados alcançados e não alcançados, podendo reparar e retomar os seus projetos 

– suas ações pedagógicas. 

Essa prática é importante, pois Moretto (2007, p. 85) ressalta que: “[...] a cada 

nova ação refletida, o professor constrói novos recursos que ficarão disponíveis para 

solucionar novas situações complexas. [...] torna-se competente na medida em que 

realmente aprende ao fazer, e não apenas executa a ação sem refletir no que e como 

a realizou”. 

             Sendo assim, o planejamento precisa atender ao professor e ao aluno através 

de uma ação consciente, responsável e libertadora, para tanto, o docente precisa 

desconsiderar o planejamento como uma receita pronta e, estar consciente de que 

cada aula é uma realidade diferente com problemas e soluções distintas. Por isso, 
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necessita, em conjunto com os demais profissionais da área, adaptar o seu 

planejamento para assegurar o sucesso da aprendizagem a que se propõe 

(COSTA,1995). 

                   

3.4 A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO DOCENTE 

 

         Diante disso, a tabela 5 apresenta informações relativas à Prática Docente para 

trabalhar com alunos estrangeiros. Obtivemos como respostas: uma Formação 

Específica dos professores um índice de 80%; em contraponto a um indicativo de 20% 

para Suporte Didático.  

Tabela 5: Questão 10: Que outros conhecimentos são necessários para atuação na prática docente 
com alunos oriundos de estabelecimentos escolares estrangeiros? 

  Frequência % 

Formação específica  12 80 

Suporte didático  3 20 

Total Geral 15 100 

        Fonte: dados coletados, compilados e tabulados pela pesquisadora em 2016. 

            

  Apresentamos a seguir os trechos que contém os depoimentos dos professores  

participantes da pesquisa:  

 

O professor precisa conhecer a língua materna deste público para trabalhar 
com  este universo e não há preparo da faculdade” (BE, 5º ano) 
 
Além da formação, a experiência e cursos continuados conta muito para 
trabalhar com essa realidade, pois o sistema cobra, mas não dá suporte 
necessário para trabalhar com essa realidade. (MS, 1º ano). 
 
Precisa fazer cursos específicos devido à faculdade não prepará-los. O 
professor precisa pesquisar e estudar muito para melhoria de sua prática. 
(MF, 1º ano). 

 

 Os depoimentos dos professores mostram que a formação docente nos cursos 

de Licenciatura em Pedagogia necessitam de reformulação, em especial, no que diz 

respeito a questões sobre o âmbito linguístico, a fim de que subsidie uma melhora da 

prática pedagógica em vários aspectos, dentre os quais salientamos a alfabetização 

e letramento dos alunos oriundos de estabelecimentos escolares estrangeiros.                                                
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            Com efeito, detectamos desconhecimento do idioma estrangeiro (espanhol, 

crioulo, francês), pelos informantes, além da necessidade de curso de formação 

continuada para suprir a carência das dificuldades para alfabetizar e letrar os alunos 

estrangeiros, bem como a necessidade do aperfeiçoamento da própria prática 

pedagógica que vem sendo administrada.  

 Tardif (2002) entende que nas práticas educativas, os professores mobilizam 

conhecimentos progressivos de auto formação e da ressignificação por meios de 

diferentes cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, pós-graduação e 

outros. Dessa forma, esses professores podem partilhar conhecimentos profissionais 

e técnicos com outros educadores e alunos. 

            Para Sartori (2011, p. 31) “as possibilidades de articulação entre teoria e 

prática podem facilitar o redimensionamento da ação pedagógica, especialmente, no 

que se refere à busca da superação da fragmentação do fazer pedagógico”. 

            A formação continuada é essencial aos professores e faz parte de um 

processo permanente de desenvolvimento profissional que deve ser assegurado a 

todos, conforme destacam os Referenciais para a Formação de Professores – MEC 

(1999, p.70):  

 [...] a formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das 
temáticas educacionais e apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, 
promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a 
construção contínua de competências profissionais. Porém, um processo de 
reflexão exige predisposição a um questionamento crítico da intervenção 
educativa de seus pressupostos. Isso supõe que a formação continuada 
estenda-se às capacidades e atitudes e problematize os valores e as 
concepções de cada professor e da equipe. 

 

A formação continuada promove um processo contínuo de autoavaliação que 

orienta o professor para a construção das competências pedagógicas e, ainda, amplia 

capacidades e habilidades dos docentes, problematizando os valores da equipe. 

Para os  Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (2001), 

a formação continuada não pode ser abordada como um acúmulo de cursos e 

técnicas, mas como um “processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa” (PCN, 

2001,p.37), em que se possa investir no desenvolvimento profissional. 

Nesta perspectiva, Garcia (1999) enfatiza que para uma formação continuada 

reflexiva como um caminho promissor, torna-se necessário centrar-se na atividade 

cotidiana da sala de aula, problematizando situações reais vividas pelos professores 
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e dando-lhes oportunidades para que examinem a natureza política de seu trabalho, 

reflitam sobre as teorias utilizadas e questionem os métodos aplicados. 

 A formação continuada, vista como etapa reflexiva e crítica por Nóvoa (1999), 

pretende ampliar a formação  do professor, por meio do desenvolvimento  de estudos  

teóricos de leitura e reflexões que contribuam  para o desenvolvimento de seus 

saberes e, por conseguinte, uma melhor prática pedagógica.  

            Para Fusari (1998), as necessidades da formação continuada do educador são 

imprescindíveis, pois apontam: 

 
[...] para a necessidade de se avançar e criar um novo 
paradigma, no qual a formação do educador se efetive num continuum, 
processo em que a formação inicial, a formação contínua, a prática 
profissional, os saberes da profissão e a carreira profissional sejam 
elementos articulados entre si. (FUSARI, 1998, p. 538-9). 
 

            Ainda de acordo com Fusari (1998, p. 541), a política de formação dos 

professores tem por objetivo coordenar a prática, os saberes e a carreira do professor 

de forma orgânica e, ao mesmo tempo tentar superar a fragmentação e a 

desarticulação que tem denegrido a imagem dos educadores na sociedade.  

           Machado (2006, p. 283) enfatiza que a formação continuada fornece ao 

professor a possibilidade   de continuar pesquisando, lendo e questionando sua área 

de conhecimento. É fundamental que o professor esteja atualizado e seja capaz de 

dialogar com seu campo de atuação profissional e, para tanto, precisa ter consciência 

da necessidade de persistir e continuar a estudar e a conhecer. Em suma, este é o 

papel da formação continuada: mobilizar os professores pela busca do conhecimento 

num continuum. 

           Nessa perspectiva, uma alternativa para a formação continuada consiste em 

uma reflexão do trabalho coletivo que vise a ações planejadas e avaliadas 

coletivamente, no interior da escola. Assim, a formação continuada  cumpre  seu papel 

ao considerar   os saberes já constituídos dos professores e das especificidades de 

suas práticas pedagógicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

O ensino de português para estrangeiros tem oferecido muitos desafios aos 

professores  alfabetizadores e às escolas brasileiras como um todo, pois a diversidade 

cultural e linguística, é vista pela presença crescente de alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros que falam outras línguas, que não o 

português, e pertencem a culturas e origens diferentes.  

Diante desta realidade, o acolhimento desses alunos na escola coloca um 

desafio: o de integrá-los à escola, inserindo-os no processo de escolarização para que 

lhes seja garantida as mesmas oportunidades de aprendizagem. 

            Reconhecemos, portanto que compete à escola valorizar a diversidade cultural 

e linguística dos alunos estrangeiro, respeitando a diferença, a identidade ética, o 

sistema de crenças e valores ao qual pertencem os alunos estrangeiros e, 

principalmente, assegurando o direito ao ensino da língua portuguesa a estes aluno, 

que lhes proporcionará, conforme enfatiza Barbulescu (2005, p.4), “ [...] a capacidade 

de expressão e compreensão da língua portuguesa, como instrumento de plena 

integração [...]”. 

             A pesquisa realizada com professores que atuam com alunos estrangeiros 

inseridos na Educação Básica apontou resultados que contemplam as práticas 

pedagógicas do professor no trabalho com os gêneros textuais, demonstrando as 

práticas de leitura e produção de textos; o planejamento semanal, o que indica a 

capacidade, a habilidade e o anseio dos professores em sanar as dificuldades da 

aprendizagem. 

Por outro lado, constatamos ainda que os professores necessitam de cursos 

de formação continuada, pois o curso de Licenciatura não fornece informações 

suficientes para a prática pedagógica, especialmente para alfabetizar alunos 

estrangeiros.  

Além disso, os professores apontaram também o desconhecimento do idioma 

dos alunos estrangeiros, a língua estrangeira torna-se uma barreira na comunicação 

entre professor, aluno e família. 

Nesse contexto, o aluno estrangeiro que chega como imigrante, considerado 

-  minoria linguística, deve ter acesso à escola, visto que precisa estar inserido no 

sistema escolar porque a lei brasileira garante seu ingresso na escola. Passam a ter 
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o Brasil como país de adoção, suas famílias escolheram este país. Assim, o 

aprendizado da Língua Portuguesa assume importância crucial, que torna-se uma 

ferramenta que esse aluno terá disponível para sua integração na sociedade. 

O acolhimento necessário para minimizar os problemas dos alunos 

estrangeiros com dificuldades no aprendizado de Língua Portuguesa está além da 

esfera escolar. Portanto, é necessário uma ação dos órgãos competentes 

responsáveis pela Educação Estadual no Estado de Rondônia, no sentido de 

capacitar os professores para ensinar a língua materna ao aluno estrangeiro. Assim, 

as políticas educacionais que visam à integração escolar desse aluno estarão não só 

contribuindo para seu combatendo seu sucesso na escola, mas também para sua 

integração social. 

As secretarias da Educação poderiam implementar ações que visassem 

adaptar esses alunos ao ensino-aprendizagem da língua materna antes do início do 

ano letivo ou mesmo durante o período letivo, no contraturno das aulas. 

E ainda a formação continuada do professor de língua materna deveria ser 

incentivada e ministrada por meio de convênio com instituições públicas ou privadas  

para promover cursos rápidos que capacitem os professores de Língua Materna para 

alfabetizar alunos estrangeiros. 

O estudo de Português Segunda Língua nesta pesquisa deixa visíveis lacunas 

a serem preenchidas: há falta de políticas públicas educacionais designadas ao 

atendimento do AE; falta uma formação específica para preparar o educador de língua 

materna para trabalhar com a Segunda Língua. 

O presente estudo possibilita contribuir na área de Linguística Aplicada com 

uma pequena fatia para futuras investigações que possam aprofundar os 

conhecimentos referentes ao ensino de Português como Segunda Língua para 

alfabetização de alunos estrangeiros e ampliar esses estudos, expandindo-o para 

outras áreas da linguística e também para a inserção desses alunos em outras 

instâncias como o ensino médio e a universidade. 

A adoção de uma concepção de língua que valorize o texto e não as palavras  

isoladas, a compreensão na leitura e não apenas a decodificação sem sentido pode, 

como se procurou mostrar neste trabalho, promover o aprendizado da língua 

portuguesa. 
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Assim, é preciso ter em mente não o ensino da língua pela língua, mas que 

sejam levados em conta aspectos culturais relacionados a essa língua. Se pensarmos 

que ainda há muito que se compreender acerca dos processos desenvolvidos nessa 

área de atuação e se levarmos em conta que não só a busca por entendimento, mas 

também a conquista de novos espaços e/ou reconhecimento(s) muitas vezes se dão 

justamente pelo número e/ou qualidade de pesquisas que chegam a ser 

desenvolvidas sobre determinado assunto, tanto professores pesquisadores quanto 

estudantes, co-participantes, podem fazer de seus processos de interação um meio 

para a assunção de direitos e/ou ideais coletivamente partilhados. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Escola:_____________________________________________________________ 

Data: ____/____/_______ 

 

Classe com a qual trabalha: ( ) 1º ano ( ) 2º ano  ( ) 3º ano  ( ) 4º ano  ( ) 5º ano 

 

Perfil da entrevistada 

Idade 

( ) Menor de 20 anos 

( ) 20 a 30 anos 

( ) Acima de 30 anos 

 

Sexo 

( ) Feminino 

( ) Masculino 

 

Escolaridade 

( ) Ensino Médio (2º Grau) Qual? 

___________________________________________________________ 

( ) Graduação Qual? 

___________________________________________________________ 

( ) Pós-Graduação Qual? 

___________________________________________________________ 

 

Dados profissionais 

Ano em que terminou o curso de formação docente: ____________________ 

Tempo de experiência docente: ____________________ 

Tempo de experiência nesta Unidade de Ensino: ____________________ 

Tempo de experiência nas classes de alfabetização: __________________ 
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ANEXO A -   TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

Estamos cientes da intenção da realização do projeto intitulado “ PRÁTICAS 

DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO COM ALUNOS ESTRANGEIROS EM 

CONTEXTOS DE MIGRAÇÃO” desenvolvida pela pesquisadora NEUSA 

TERESINHA ROCHA DOS SANTOS do  Instituto Federal de Rondônia do sob a 

orientação do(a) professora(a) ROSA MARIA APARECIDA NECHI VERCEZE. 

 

 

 

 

 

    Porto Velho, 11 de março de 2016 

 

 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

(OBSERVAÇÃO:  para o caso de pessoas maiores de 18 anos e não inclusas no grupo de vulneráveis) 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, 

________________________________, em pleno exercício dos meus direitos me 

disponho a participar da Pesquisa “PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 

COM ALUNOS ESTRANGEIROS EM CONTEXTOS DE MIGRAÇÃO”. 

  Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

  O trabalho PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO COM ALUNOS 

ESTRANGEIROS EM CONTEXTOS DE MIGRAÇÃO  terá como objetivo geral  analisar 

a prática docente no processo de alfabetização de alunos oriundos de 

estabelecimentos escolares estrangeiros em uma escola pública de Porto Velho/RO. 

Ao voluntário só caberá a autorização para participar de QUESTIONÁRIOS E 

ENTREVISTA.  

 Os riscos dessa pesquisa estão relacionados ao possível reconhecimento dos 

professores participantes da pesquisa, uma vez que haverá apresentação de suas 

práticas de alfabetização em uma instituição escolar que apresenta uma estrutura de 

pequeno porte, ainda que seus nomes estejam protegidos pelo sigilo ético. 

      Os benefícios da pesquisa se referem à identificação do perfil de professores 

que atuam com a alfabetização de alunos oriundos de estabelecimentos escolares 

estrangeiros, descrevendo métodos, situações, materiais didáticos utilizados no 

processo de alfabetização de imigrantes a fim possibilitar melhorias no processo de 

inserção escolar desses alunos. 

-   O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou 

prejuízo para o mesmo. 

-  Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a 

privacidade dos participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

-   Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste 

projeto científico e não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos 

físicos ou financeiros ao voluntário e, portanto, não haveria necessidade de indenização 

por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

-   Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar a 
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equipe científica no número (069) _______  com  NEUSA TERESINHA ROCHA DOS 

SANTOS RESPONSÁVEL JUNTO A CONEP-PLATAFORMA BRASIL. 

-  Ou através do CEPI-IFRO no endereço: A. 7 de setembro, 2090, B. Nossa Senhora 

das Graças Tel (69) 2182-9608 

-  Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, 

podendo discutir os dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será 

impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse.  

-  Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno 

acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

 

 

                                  ________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

 

________________________ 

Assinatura do Participante 
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ANEXO C -  TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL  

 

Pesquisa: Práticas de Alfabetização e Letramento com alunos estrangeiros em contextos 

de Migração   

 

 

 

 Eu, NEUSA TERESINHA ROCHA DOS SANTOS, Professor (a) do Curso 

Licenciatura em Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia - IFRO,  portador(a) do RG: ___________ e CPF: __________  

comprometo-me em cumprir integralmente os itens da Resolução 466/2012 do CNS, 

que dispõe sobre Ética em Pesquisa que envolve Seres Humano, orientanda da 

Profa.Dra. ROSA MARIA APARECIDA NECHI VERCEZE. 

 Estou ciente das penalidades que poderei sofrer caso infrinja qualquer um dos 

itens da referida resolução. 

 Por ser verdade, assino o presente compromisso. 

 

 

 

 

_____________________________                        _____________________________ 

ROSA MARIA A. NECHI  VERCEZE                        NEUSA T. ROCHA DOS  SANTOS 

             Orientadora                                                                         Orientanda 

    

                                                    Porto Velho, 09 de março de 2016 

 

 

 

 

 


