
Afiando a
nossa língua
portuguesa
Valorização: a economia e os 
eventos esportivos colocam o Brasil 
em evidência e, com isso, aprender 
nosso rico idioma tem se tornado 
cada vez mais necessário
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O 
bom momento da 
economia, indús-
trias e serviços de 
variados setores 
apostando suas 
fichas no Brasil, 
além da realiza-
ção de grandes 

eventos esportivos nos próximos anos, 
têm colocado o País em evidência. Con-
sequentemente, a língua portuguesa 
tornou-se atrativa, essencial até. Segun-
do Matilde V. R. Scaramucci, diretora do 
Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), 
da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), o momento é propício para 
levar nosso idioma ao mundo, mas sem 
deixar de lado as necessidades internas 
de valorização da língua. 

Em conversa com a Metrópole, ela fala 

sobre o ensino de português a estrangei-
ros e as ações realizadas ou necessárias 
para valorizá-lo aqui e no Exterior. “Não 
podemos deixar de lado a importância 
de melhorar a qualidade da formação 
dos professores e do ensino de português 
nas escolas para superar as dificuldades 
que os exames nacionais têm apontado”, 
enfatiza. 

Metrópole – Na sua opinião, temos o 
cenário ideal para a valorização da língua 
portuguesa? 

Matilde Scaramucci – Sim, e devemos 
aproveitá-lo ao máximo. Essa efervescên-
cia é sentida também nos meios acadê-
micos, em que se ampliam os fóruns de 
discussão e a demanda para desenvolvi-
mento de cursos, materiais de ensino e 
formação de professores ajustados às no-
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vas situações de aprendizagem e tendên-
cias contemporâneas. Embora a procura 
de estrangeiros pelo português aconteça 
desde a década de 1970, nos últimos anos 
observamos, pela ação de forças econô-
micas e políticas, uma projeção maior 
da língua para espaços internacionais, 
incluindo a internet.   

O desenvolvimento econômico é, en-
tão, o principal incentivo para estrangei-
ros aprenderem nosso idioma? 

Acredito que sim. Muitos estrangeiros 
veem possibilidades de negócios no País. 
O interesse não se dá apenas porque as 
pessoas se identificam com nossa língua 
e cultura, mas porque o Brasil é um mer-
cado estratégico. Oportunidades também 
atingem o turismo internacional. Com a 
economia estável, mais brasileiros têm 
viajado ao Exterior e consumido. Recen-
temente, vi atendentes da Macy’s, uma das 
mais importantes lojas de departamento 
dos Estados Unidos, dizendo “obrigado”, 
algo que não imaginávamos há alguns 
anos.

Qual é o melhor método para ensinar 
português aos estrangeiros?

Não existe um “melhor método”. Espe-
cialistas da área têm falado num conjunto 
de princípios, considerando que a apren-
dizagem de uma língua envolve fatores 
afetivos, cognitivos e sociais. Em geral, ob-
servamos um ensino bastante tradicional, 
fortemente centrado na gramática, o que 
costuma desmotivar os aprendizes. Em-
bora seja impossível aprender uma língua 
sem entender sua estrutura, o importante 
é ser capaz de usá-la para comunicações 
orais e escritas em situações reais, o que 
exige uma prática de uso contextualizado 
e não apenas a manipulação de formas 
gramaticais ou significados de palavras 
isoladas. 

Pessoas de quais nacionalidades sen-
tem mais dificuldade no aprendizado do 
nosso idioma?

Para falantes de línguas próximas, a 
aprendizagem é potencialmente mais fácil, 
porque as estruturas e o vocabulário são 
semelhantes. Para falantes de espanhol, 
por exemplo, o português é “mais fácil” 
do que para os que falam chinês – para 
complicar, estes ainda têm um alfabeto 
distinto. Porém, essa semelhança pode ser 
ilusória e se tornar um fator complicador 



adiante, quando o aprendiz busca níveis 
mais altos de proficiência. 

Que outros fatores devem ser consi-
derados?

Motivos afetivos e emocionais são im-
portantes e podem superar as dificuldades 
causadas pela distância entre as línguas. 
Um chinês com ótima motivação para 
aprender português, para ter aumento de 
salário ou um cargo mais elevado, poderá 
superar a dificuldade causada pela dife-
rença entre mandarim e português. Já o 
executivo de uma multinacional falante 

de inglês, mesmo morando no Brasil por 
muitos anos, poderá não ter o incentivo 
para aprender o português porque a lín-
gua dele é usada no dia a dia.  

A senhora vê na música brasileira um 
instrumento que desperta interesse por 
nosso idioma? Ou acredita que o ritmo 
sufoca a riqueza do conteúdo e do vo-
cabulário? 

A música brasileira é, em geral, um 
instrumento de aproximação, que atua 
na motivação das pessoas e na identifi-
cação com a cultura, podendo facilitar a 
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“Apesar das iniciativas bem-sucedidas dos últimos anos, 
temos ainda uma política linguística incipiente, com 

ações esparsas ou desencontradas, o que coloca o português 
em sexto lugar como língua falada no mundo”

aprendizagem. Os aprendizes constroem 
um imaginário a partir das representações 
de língua e cultura, muitas vezes estereo-
tipadas. Isso também pode ser ruim, com 
impactos negativos no processo, como a 
imagem de que no Brasil não trabalhamos, 
apenas cantamos e dançamos. 

Quais são as principais conquistas na 
busca pela valorização da língua portu-
guesa nos últimos anos?

Uma das iniciativas mais bem-sucedi-
das foi a implementação do Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para 
Estrangeiros (Celpe-Bras) pelo Ministé-
rio da Educação, em colaboração com o 
Ministério de Relações Exteriores, a partir 
de 1998. Com centros aplicadores em 47 
países, além dos nacionais, o documento 
é usado por estrangeiros que queiram es-
tudar ou trabalhar usando o português do 
Brasil. Por ser um exame contemporâneo, 
tem exercido impactos importantes nos 
cursos de idiomas e no aprimoramento 
de professores. Não posso deixar de citar 
acordos no contexto do Mercosul, que têm 
como resultado a implementação, embo-
ra ainda gradativa e com dificuldades, do 
português no sistema escolar argentino, 
em contrapartida à lei que obriga a oferta 
de espanhol nas escolas de Ensino Médio 
no Brasil.

Os Centros Culturais Brasileiros 
(CCBs), mantidos pelo governo em vá-
rios países, têm conseguido avanços na 
divulgação de nossa língua e cultura?

Tem-se observado um aumento consi-
derável na demanda de cursos de portu-
guês e de interessados em prestar o exame 
Celpe-Bras. Além do ensino, os centros 
promovem palestras e exposições de 
autores brasileiros, divulgando a cultura 
nacional.

Uma política de valorização do portu-
guês se faz necessária no cenário atual?

Apesar das iniciativas bem-sucedidas 
dos últimos anos, temos ainda uma polí-
tica linguística incipiente, com ações es-
parsas ou desencontradas, o que coloca o 
português em sexto lugar entre as línguas 
mais faladas no mundo. Para que possa-
mos nos projetar como idioma mundial, 
precisamos de uma política mais efetiva 
de valorização, de preferência, uma ação 
de cooperação entre os países de fala por-
tuguesa.   


