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O  que  caracteriza  um  professor  de  português  como  segunda  língua?  Qual  é  a
diferença  entre  o  professor  de  português  como  língua  estrangeira  e  o  professor  de
português para estrangeiros? Qual  é  a  diferença desses  para  o professor  de  português
como segunda língua? 

Língua nova

No que diz respeito à abordagem do ensino da língua, naquilo que existe de mais
essencial, não há diferença. Em todas as situações em que cabe uma das caracterizações
acima, a língua portuguesa, para o aprendiz, é uma língua nova. Em todas essas situações,
o aprendiz já conhece, pelo menos, uma outra língua - a sua língua materna (L1).  Ou seja,
a existência  de  um conhecimento  lingüístico  anterior,  configurado  na  primeira  língua  do
aprendiz, é o que define o denominador comum dessas situações de ensino/aprendizagem
(E/A), como o E/A de uma nova língua (LN)1.

LE, Lp/E e L2 stricto sensu

O que diferencia o ensino de língua estrangeira (LE), do ensino de língua para estrangeiros
(Lp/E) e do ensino de segunda língua stricto sensu (L2ss), são variáveis que não estão na
essência das considerações lingüísticas nem na essência do processo de aquisição de uma
língua nova, mas encontram-se nas considerações circunstanciais do E/A. (Mesmo sendo

1   Tendo em vista a polissemia da expressão “segunda língua (L2)”, adotarei,  por enquanto, no contexto
da  aquisição/aprendizagem de uma nova língua (segunda língua lato sensu),  a expressão menos
comum “língua nova” (LN). Mais adiante (V. p. 5) voltarei a usar L2 no sentido de L2 lato sensu.
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da maior relevância na atuação do professor (como veremos em seguida), não deixam
de ser circunstanciais quando consideramos a oposição LN x L1.)

Podemos considerar o português como uma LE caso nos encontremos em um
país onde o português não é uma língua nacional nem oficial.  Para um alemão, na
Alemanha, para um italiano, na Itália, ou para um chinês, na China, por exemplo, o
português  é  uma  língua  estrangeira.  Para  eles,  o  ensino  de  português  vai  se
caracterizar de acordo com as circunstâncias em que estiver sendo desenvolvido. No
E/A de uma língua estrangeira, na maioria dos casos, o contato com a língua a ser
aprendida só acontece em sala de aula, com limitações de tempo, de oportunidades de
estar em situações naturais de uso da língua, de oportunidades de conhecer outros
usuários da língua (além de seu professor) e de ter contato com a cultura do país onde
se usa a língua. Essas limitações vão requerer, para um E/A bem sucedido, que o
professor lance mão de recursos variados que minimizem seus efeitos. 

Por outro lado, o ensino de português a estrangeiros (Lp/E) acontece quando os
estrangeiros se encontram num país cuja língua nacional/oficial  é  o português.  Em
Angola, no Brasil, em Moçambique ou em Portugal, por exemplo, ensina-se português
a  estrangeiros  vindos  de  outros  países  que  queiram  aprender  nossa  língua.  Essa
situação de E/A, em imersão no ambiente da língua, costuma ser mais favorável para a
aprendizagem/aquisição, e permite, naturalmente, um desenvolvimento mais rápido e
mais vinculado à realidade do que o E/A como LE, descrito acima. Nesse caso, a sala
de aula passa a ser um espaço a mais para o contato com os usos da língua e pode
ser aproveitado de forma diferenciada para um exame mais intensivo da língua e da
cultura circundantes.

Existe ainda a necessidade do E/A de português como LN a cidadãos de países
de língua portuguesa que não têm o português como sua L1: é o caso dos brasileiros
que  têm  uma  das  180  línguas  indígenas  brasileiras  como  sua  L1;  é  o  caso  dos
brasileiros que têm uma das 20 línguas minoritárias européias ou asiáticas como sua
L1, é o caso dos brasileiros, que têm a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como sua
L1, é o caso dos africanos dos países de língua oficial portuguesa (PALOP) que têm
uma de perto de 200 línguas africanas como sua L1 e é o caso dos timorenses do
Timor Loro Sae, que têm uma das dezenas de línguas do leste da Ilha de Timor como
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sua L1. Do ponto de vista desses aprendizes, a língua portuguesa, não sendo a L1,
vem a ser, cronologicamente, uma segunda língua (L2ss). 

Os aspectos políticos do ensino de LN

As situações de E/A de português  como LN tocam em diferentes  pontos  de
caráter político. O professor de L2, assim como o professor, de L1 precisa desenvolver
uma consciência clara de seu papel social.

A internacionalização da língua portuguesa
No caso do ensino de português como língua estrangeira  (PLE)2,  trata-se de

implementar  programas  que  permitam  a  internacionalização  da  língua  portuguesa.
Projetos dessa natureza dependem tanto das políticas lingüísticas do Brasil, no nosso
caso, quanto das políticas lingüísticas dos países onde o português é (ou poderá vir a
ser) ensinado. 

A  realização  de  tais  projetos,  por  outro  lado,  depende  de  um planejamento
sócio-lingüístico-pedagógico  e  cultural  cuidadoso  e  da  formação  de  professores
especializados no ensino de PLE.

O exercício da cidadania
Por  outro  lado,  com respeito  ao  ensino  de  PL2ss  a  minorias  lingüísticas,  o

desempenho do professor de português é crucial para garantir a todos os cidadãos os
mesmos direitos, principalmente o direito à educação plena, que depende diretamente
da aquisição/aprendizagem do português. 

Evidentemente, para que o professor possa desempenhar o seu papel e para
que a cidadania seja exercida pelo usuário de língua minoritária, é necessário que o
Estado integre os esforços localizados já existentes, desenvolvendo políticas nacionais
de ensino de português como L2ss. No Brasil, temos alguns programas de educação
bilíngüe a comunidades indígenas e programas de ensino especial para surdos que
deverão se beneficiar de um trabalho integrado com professores formados na área de

2    Da mesma forma que aqui, o “P” em PLN, PLp/E , PL2 e PL2ss abrevia “português como”.
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português  como  LN.  Outros  programas  deverão  ser  criados  para  atender  as
comunidades que ainda não têm ensino de português como L2ss.

A competência no ensino de PLN

Com relação ao ensino de PLN, a experiência mais desenvolvida no Brasil, até o
momento, foi a do ensino de português para estrangeiros. 

Tendo em vista que tanto o ensino de PLE como o de PL2ss, para serem bem
sucedidos,  requerem  uma  abordagem  própria  de  PLN,  a  estratégia  que  pode  ser
adotada  de  imediato  para  desenvolver  projetos  de  forma mais  eficaz  é  estender  a
experiência adquirida no ensino de Pp/E, ao ensino de PLE e de PL2, ponderando a
cada passo do processo os fatores que os distinguem e suas conseqüências práticas. 

No caso do ensino de LE, o conceito já está bem consolidado, não só no Brasil
como em outros países que têm uma política de internacionalização de sua língua.
Mesmo  assim,  tendo  em  vista  que  até  recentemente  não  existiam  cursos  que
formassem professores de PLN no Brasil (em qualquer de suas caracterizações), nem
uma  política  conseqüente  de  internacionalização  da  língua  portuguesa,  o  que  se
encontra  ainda  hoje  em  muitos  centros  de  ensino  de  português  no  Exterior  é  a
improvisação,  como professores  de  PLE,  de brasileiros  que têm como qualificação
apenas o fato de serem usuários de português e que, pelas mais diferentes razões, se
encontram fora do Brasil. 

Para o ensino de  português a usuários  de  línguas minoritárias,  entretanto,  a
situação é mais grave, pois existe um falso pressuposto, generalizado entre nós, de
que todos os brasileiros têm o português como L1 ou que, mesmo no caso de serem
usuários de outras línguas, apenas pelo fato de viverem em território brasileiro, terão
aprendido o português “na prática”,  antes de chegarem à escola.  Daí serem ainda
poucos  os  programas  que  distinguem,  no  ensino  de  português  a  brasileiros,  as
situações de ensino de PL1 e de PL2ss.  E, assim como acontece com o ensino de
PLE, mesmo quando há consciência da necessidade de se diferenciar as situações,
com raríssimas exceções, o professor que atua junto a uma comunidade ou grupo de
alunos usuários de outra língua não teve a oportunidade de receber uma formação
específica para essas situações. 
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A formação do professor de português

Pelo exposto, o que faz sentido, portanto, é investir na formação de um novo
profissional, com uma competência diferenciada do professor de português como L1
(formado tradicionalmente nos cursos de Letras): o professor de português como LN
(ou como L2, lato sensu)3. Esse profissional será formado para ensinar português a
usuários de outras línguas num sentido amplo, para os quais até há pouco tempo não
existia uma licenciatura específica. 

Como havia apenas a formação de professores  de português como L1 e de
professores de outras  línguas como LE (principalmente de inglês e de francês),  os
profissionais que atuaram na área de Pp/E, numa primeira fase, percorreram caminhos
variados  para  obter  a  competência  necessária:  ou  eram  professores  de  línguas
estrangeiras que, transferindo seus conhecimentos de ensino de LE, passaram a se
dedicar ao português, aprendendo de forma autodidata quais aspectos do português
seriam enfocados no ensino de PL2, ou eram professores de português como L1 que,
transferindo  seus  conhecimentos  da  língua  portuguesa,  aprenderam  de  forma
autodidata como ensinar uma L2 e quais os aspectos do português seriam enfocados
como L2.

Numa  segunda  fase,  os  profissionais  formados  em  diferentes  cursos  de
graduação, começaram a ter a possibilidade de aprender sobre o ensino de português
como  L2  em  cursos  de  pós-graduação.  Outros,  mais  recentemente,  nas  próprias
licenciaturas  em Letras,  como  na  Universidade  de  Santa  Maria  e  na  Universidade
Federal do Rio Grande do Sul têm tido a oportunidade de fazer algumas disciplinas
voltadas para o ensino de português como L2. (Zandwais, 2000.)

Foi  apenas  em  1998,  na  Universidade  de  Brasília,  que  se  implantou  a
licenciatura em Português do Brasil como Segunda Língua (PBSL),  por iniciativa de
Enilde  Faulstich,  que havia percebido,  no contexto de  encontros acadêmicos sobre
política do idioma, realizados em outros países do MERCOSUL, a tarefa que cabia às
universidades brasileiras. (Faulstich, 2000.)

3   Ou seja, independentemente de qual seja essa outra língua, de onde se dê o E/A ou da
nacionalidade do aprendiz.
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Para tanto, antes de mais nada, foi necessário refletir sobre qual seria o perfil do
professor de português como segunda língua nos anos 00 do século XXI.

O  professor  de  português  como  L2  passa  a  ser  um  profissional  com  duas
características  fundamentais:  é  (1)  um  especialista  e  é  (2)  uma  pessoa  com
sensibilidade  para  diversas  variáveis.  Como especialista,  ele  é  conhecedor  de  três
áreas essenciais: (a) a língua portuguesa, (b) o processo de aquisição de uma L2 e (c)
as  abordagens  de  ensino/aprendizagem  de  L2.  Como  pessoa,  ele  desenvolve
sensibilidade para (a) identificar diferentes situações de ensino e diferentes tipos de
aprendizes  com  os  quais  interage,  (b)  elaborar  materiais  didáticos  e  (c)  superar
diferenças.

1. O especialista em língua portuguesa
O profissional do ensino de português como L2 é, portanto, em primeiro lugar,

um especialista em língua portuguesa: além de ser um usuário da língua portuguesa,
nativo ou não, ele conhece essa língua, podendo tomar decisões responsáveis (com
repercussão de longa duração), tais como qual a variedade, o registro ou a modalidade
de português ensinar. Além disso, tem consciência das diferenças que existem entre a
gramática  da  língua  oral  e  a  gramática  normativa,  sabendo  “gerenciar”  essas
diferenças.  Sabe  traduzir  suas  opções  na seleção  de  textos  orais  ou  escritos  que
apresentem  características  fonológicas,  gramaticais,  semânticas  e  pragmáticas
coerentes com seus objetivos. 

2. O especialista em aquisição de L2
É um conhecedor do processo de aquisição de L2: sabe quando, tanto para o

aprendiz quanto para o professor,  é tempo de falar e tempo de calar. Caso decida
ensinar mais de uma variedade ou modalidade da língua, ele sabe identificar qual é a
prioritária no processo de aquisição de nova língua. 

3. O especialista em ensino/aprendizagem de L2
Ele  sabe  que  tem à  sua  disposição  o  conhecimento  testado,  selecionado  e

organizado de décadas de experiência intensa no ensino de línguas européias. Além
disso, ele é dono de um senso crítico que lhe permite selecionar, dessa experiência, o
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que é +/- útil para a sua situação de ensino.  E, acima de tudo, aprendeu a identificar,
na  sua  própria  experiência  de  sala  de  aula,  os  elementos  que  lhe  permitirão
desenvolver  seu  trabalho,  investindo  suas  energias  e  sua criatividade  naquilo  que,
segundo sua avaliação, julgar eficaz.

Por  outro  lado,  desenvolveu  uma  experiência  multifacetada:  já  passou  pela
aprendizagem  de  uma  língua  nova  e  teve  a  oportunidade  de  refletir  sobre  esse
processo, observou, debateu e refletiu sobre a natureza das manifestações culturais e
individuais, de tal forma que desenvolveu uma sensibilidade que lhe permite:

1. Identificar situações nuançadas 
Ele deve saber identificar as diferentes situações de ensino (as descritas acima

e outras, resultantes de combinações dessas e de outras variáveis) e os diferentes
tipos de aprendizes. O diagnóstico da situação de E/A é fundamental para adequar
materiais e abordagens. Com um diagnóstico bem feito, como em outras práticas, o
que  deve  ser  feito  flui  naturalmente.  O  desenvolvimento  da  sensibilidade  para
identificar  situações,  aliado  ao  conhecimento  de  como  fazer  as  adequações
necessárias,  por  outro  lado,  proporciona  tranqüilidade  diante  de  questões  que  à
primeira vista seriam aflitivas. (Até onde vai o papel da língua materna do aprendiz?
Como vou ensinar português a um falante de uma língua que não conheço? Como
lidar com estilos de aprendizagem diferentes numa mesma sala de aula? E assim por
diante.)

2. Elaborar materiais
O material didático, se não for essencial, é, pelo menos, muito útil no E/A de L2.

Qualquer material didático publicado, entretanto, tende a “congelar” uma proposta que,
por melhor que seja num determinado momento e para uma determinada situação,
dificilmente serve para as variadas situações de ensino com as quais o professor de
PL2 se depara. Por isso, o preparo da aula de português se confunde, em diferentes
graus,  com  a  elaboração  de  materiais  didáticos.  Nesse  quadro,  o  que  se  torna
essencial  é  que,  tendo  identificado  sua  situação  de  ensino  específica  e  tendo
identificado o perfil  do seu aluno,  o  professor  tenha condições de complementar  a
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necessidade de material didático adequado ou até mesmo tenha condições de formar
equipes para suprir essa necessidade. 

3. Superar diferenças
Por  fim,  uma  atitude  que  permita  perceber  o  outro  além  das  aparentes

diferenças, evitando o estabelecimento de barreiras e ajudando a minimizar aquelas
que  por  ventura  existirem,  vai  proporcionar,  durante  o  processo  de  E/A  da  língua
portuguesa, um percurso tranqüilo, no qual se torna natural o respeito às culturas que
estão presentes na interação em sala de aula.  Cria, além disso,  uma oportunidade
privilegiada  de   enriquecimento  pessoal  para  todos  os  participantes,  alunos  e
professor.

A reflexão sobre a relatividade das manifestações culturais e a aceitação das
mesmas como variantes de uma mesma essência humana,  trazem um novo olhar
sobre  questões  que  historicamente  podem ter  sido  até  mesmo  problemáticas  mas
podem passar a ser vistas como fator de crescimento recíproco. 

A Licenciatura em Português do Brasil como Segunda Língua

Os  objetivos  a  serem  alcançados  na  formação  do  professor  de  PSL  são,
portanto, múltiplos e complexos. O primeiro passo na direção desses objetivos foi a
criação  de  uma  licenciatura  que  pudesse  ser  cursada  em  oito  semestres,
proporcionando uma formação com um componente comum a todos os alunos mas
prevendo, no próprio conjunto de disciplinas, alguma diferenciação. Uma diferenciação
maior  viria  a  decorrer  da  criação  de  projetos  e  espaços  para  atividades
complementares. 

A licenciatura propriamente dita
O projeto deveria contemplar essa multiplicidade e deveria encontrar os meios

adequados para chegar a um ponto de equilíbrio entre o componente comum e as
possíveis diversificações na formação do novo professor.
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Nas  primeiras  trocas  de  idéias,  no  Departamento  de  Lingüística,  Línguas
Clássicas e Vernácula,  da UnB, ficou claro que o curso de licenciatura  deveria ser
técnico, orientado para a formação específica do especialista em ensino de português
como segunda língua, mas deveria também sensibilizar o aluno para que fosse aberto
a propostas inovadoras no  ensino de PSL e,  por sua vez, se tornasse um agente
inovador. 

Essa  abertura  começa  já  nas  primeiras  disciplinas,  em  relação  à  língua
portuguesa  efetivamente  usada  no  Brasil,  às  suas   variedades  e  modalidades
(incluindo a questão da norma). 

Outros  aspectos  a  considerar  na  ampliação  dos  horizontes  de  atuação  do
professor  de  português  do  século  XXI  são:  a  variedade/unidade  cultural  dentro  do
Brasil  e  a  variedade/unidade  lingüística  e  cultural   da  Comunidade  dos  Países  de
Língua Portuguesa (CPLP).

1. Disciplinas
O  curso  se  desenvolve  a  partir  de  bases  diversificadas  que  vão  sendo

integradas 
com o passar dos semestres. 

Excetuando-se  a  disciplina  introdutória  Lingüística  Aplicada  ao  Português  do
Brasil como Segunda Língua, as demais disciplinas agrupam-se em quatro categorias
principais (v.  quadro abaixo):
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Quadro da integração das disciplinas4

1.1. Disciplinas relativas à língua portuguesa (A), por exemplo:
- Fonética e Fonologia do português
- Morfossintaxe da língua portuguesa
- Sintaxe da língua portuguesa
- Estudo das gramáticas
- Variação lingüística no Brasil
- História da Língua e ensino de PSL

4

 Abreviaturas utilizadas:  LE (Língua Estrangeira), Lit (Literatura), LM (Línguas Modernas), LP
(Língua Portuguesa), M (Métodos), PSL (Português como Segunda Língua), T (Técnicas). 
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Embora as disciplinas de língua e de  literatura sejam ministradas na UnB
por docentes de  departamentos diferentes, as disciplinas de literatura  são 
consideradas como constituintes do componente da língua portuguesa (LP).
1.2. Línguas estrangeiras (B) 

Recomenda-se  que  os  alunos  de  PBSL  cursem  pelo  menos  dois
semestres  de  línguas  estrangeiras  (que  não  conheçam):  um  de  uma  língua
bastante distante do português como o japonês ou o alemão e o outro de uma
língua românica muito próxima como o espanhol ou o italiano. 

1.3. Disciplinas de aplicação ao ensino de segunda língua (A/C). 
A disciplina Política do idioma proporciona ao futuro professor de português uma

introdução às questões gerais da aplicação do conhecimento lingüístico.
As outras disciplinas enfocam comparações ou análises contrastivas entre a 

língua portuguesa e outras línguas modernas, a fim de que o professor de português 
tenha alguns parâmetros que lhe permitam conhecer o ponto de vista do aprendiz:

- FF comparada de Línguas Modernas
- Morfossintaxe contrastiva de línguas modernas
- Lexicologia, Semântica e Pragmática contrastivas de línguas

modernas
1.4. Disciplinas integradoras (D)

Progressivamente, mas desde o segundo semestre, o aluno de PBSL vai
se  envolvendo  com  atividades  práticas,  analisando  e  preparando
materiais ou  preparando-se para a sala de aula, através de disciplinas
tais como:

- Abordagens, métodos e técnicas
- Introdução a multimeios
- Lexicologia e estratégias de uso do dicionário
- Laboratório  de  resolução  de  problemas  redacionais  e  de

leitura
- Tópicos atuais: aspectos interculturais
- Estágio Supervisionado 
- Projeto de aplicação de multimeios ao ensino de PBSL
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2. Dinâmica da grade
Além  da  integração  apresentada,  observa-se  uma  seqüência,  em semestres

próximos, de disciplinas que examinam aspectos da língua portuguesa e disciplinas
que  fazem  uma  análise  contrastiva  ou  uma  comparação  desses  aspectos  em
português e em outras línguas modernas.
  Os  programas  das  disciplinas  contrastivas  ou  comparadas,  por  outro  lado,
incluem os primeiros passos sobre o tratamento, na sala de aula de PSL, dos pontos
em que a língua portuguesa apresenta dificuldades especiais para o aprendiz falante
de uma ou outra  língua  (dando-se especial  atenção  às  dificuldades/facilidades dos
falantes de espanhol).

As  disciplinas  de  língua  estrangeira  proporcionam  ao  futuro  professor  uma
experiência  como  aprendiz  de  L2  que  serve  de  base  para  reflexões   sobre  as
propostas de aplicação a serem examinadas ao longo do curso.  O aproveitamento
dessa experiência pode ainda ser aumentado através da redação de um diário durante
os semestres dos cursos de línguas, para consultas posteriores.

              

Os Projetos Associados
Tendo em vista a integração ensino, pesquisa e extensão e as futuras opções

de
atuação do licenciado em PBSL – junto a estrangeiros, a comunidades de surdos e a
comunidades  indígenas  (no  Brasil)  ou,  ainda,  em  outros  países  –  criou-se  um
Programa de Gestão (Faulstich,1999a) constituído de vários Grupos de Trabalho (GT).
No âmbito desses GTs, elaboraram-se projetos que prevêem a participação dos alunos
de PBSL, em colaboração com professores coordenadores.

Como o  desenvolvimento  da  pesquisa  e da  aplicação  junto  às  comunidades
potencialmente interessadas, requer também a participação de representantes dessas
comunidades,  os  professores  do  LIV  têm estabelecido  contato  com representantes
dessas comunidades e órgãos competentes do governo .

Além do encaminhamento que as disciplinas da grade do PBSL proporcionam,
os coordenadores dos GTs propõem a oferta de cursos de extensão que permitem aos
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alunos  interessados  na  área  do  GT,  um  aprofundamento  das  questões  de  seu
interesse. 

Dentro dessa concepção, foram ofertados dois cursos de extensão no período
1999/2000:  Uma  Proposta  Heterodoxa  para  o  Ensino  de  Português  a  Falantes  de
Espanhol  e  Curso  de  LIBRAS,  vinculados  respectivamente  aos GTs:  LIV  –  Países
Hispanofalantes e LIV – Comunidade de Línguas de Sinais. 

Por  outro  lado,  em  2000,  o  LIV  /  IL  /  UnB   promoveu  a  realização  do  III
Congresso  Internacional  da  Sociedade  Internacional  de  Português  –   Língua
Estrangeira, o que proporcionou aos alunos de PBSL uma oportunidade especial de
contato com profissionais da área de PLE e de PL2ss.

Em fevereiro de 2001 deverá se realizar, no LIV / IL / UnB, o I Encontro para a
Implantação e Fortalecimento do Português como Segunda Língua, no âmbito do GT
LIV – CPLP.

O Laboratório de Lexicografia e Terminologia 
Criado anteriormente à implantação da Licenciatura em PBSL,  o Laboratório de

Lexicografia  e  Terminologia  (LEXTERM)  acolhe  alunos  do  PBSL  para  estágio  e
desenvolvimento de pesquisa visando à elaboração de glossários para uso do aprendiz
de  português  como  L2  ou  para  fornecer  subsídios  importantes  na  elaboração  de
materiais  didáticos  para  esses  aprendizes.  Há  projetos  sendo  desenvolvidos  com
participação  de  alunos  de  PBSL.  Atualmente,  está  em andamento  um  projeto  de
análise  do  vocabulário  utilizado  nos  textos  que  integram  os  livros  Interagindo  em
Português – Textos e Visões do Brasil (vol. I e vol. II) (Henriques e Grannier 2001), que
deverá resultar, num primeiro momento, na publicação de Interagindo em Português, I
e II -- Glossário. 

O Laboratório de Elaboração de Materiais para o EPSL
Em 2001, será implantado um laboratório/oficina voltado para  a prática de

elaboração  de  materiais  didáticos,  instituindo  o  espaço  adequado  para  reunir  as
atividades que vêm sendo desenvolvidas de forma variada. 

Além de proporcionar um espaço para as aulas práticas de diversas disciplinas,
o Laboratório de Elaboração de Materiais (LEM) permitirá o engajamento de alunos em
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projetos  de  elaboração  de  materiais  didáticos  diferenciados  para  as  principais
situações de ensino. 

O LEM deverá também acolher participantes externos de Projetos Associados,
propiciando  um  convívio  informal  e  enriquecedor  entre  pessoas  com  diferentes
experiências e perspectivas. 

Conclusão
A licenciatura em PBSL,  portanto, propõe a formação, em oito semestres, de

um novo profissional,  capaz de examinar criticamente os progressos alcançados no
ensino de línguas como L2 e capaz de atuar criativamente no ensino/aprendizagem da
língua portuguesa como L2 nas diferentes situações que se apresentam no século XXI.
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