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Galina PETROVA, Universidade de Relações Internacionais de Moscovo 

Princípios de organização do material didático: comunicativo, gramatical ou complexo? 

 

 

Resumo: Neste estudo analisam-se os princípios fonéticos, gramaticais, lexicais e 

comunicativos da organização do manual Português para Principiantes (Níveis A1-A2). 

 

1. Introdução 

A Universidade de Relações Internacionais de Moscovo, em que trabalho, é uma 

universidade pública que já completou 67 anos, tendo faculdades de Relações Internacionais, 

Direito Internacional, Economia Internacional, Negócios e Gestão, Jornalismo Internacional e 

Relações Públicas; Institutos de Diplomacia Energética e Direito Europeu, entre outros. 

Na nossa universidade, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ensinam-se 

52 línguas estrangeiras, inclusive as línguas orientais e as das ex-Repúblicas Federadas da 

União Soviética. A MGIMO já entrou no Guiness – Livro dos recordes como a universidade 

em que se ensina o maior número de línguas estrangeiras no mundo. Sendo uma escola de 

ciências políticas, as línguas ministradas nela não são alvo/objetivo, mas instrumento de 

trabalho para os alunos. Além da primeira língua estrangeira, cada aluno depois de se formar 

deve falar fluentemente o Inglês, que se tornou, hoje em dia, língua franca.  

 

2. Perfil do aluno 

Todos os anos entram cerca de 30 alunos de PLE-1, que vão estudar Português durante 

10 horas por semana, nos 4 anos da licenciatura e 2 anos do mestrado. Temos turmas de PLE-

1 nas faculdades de Relações Internacionais, Economia Internacional, Jornalismo 

Internacional e Relações Públicas e Direito Internacional.  

Estes alunos russos têm várias experiências de aprendizagem e diferentes backgrounds 

socioculturais. Inicialmente, o seu interesse pelo Português é fruto das telenovelas brasileiras 

e estereótipos sobre o país do futebol e do carnaval, mas agora há cada vez mais desejosos de 

estudar a variante portuguesa, o que resulta do grande trabalho de propaganda da língua e 

cultura portuguesas feito pela embaixada de Portugal e pelo leitor do Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua, I.P., João Carlos Mendonça João.  

Os alunos, depois de se formarem em Diplomacia, Economia, Direito, Jornalismo ou 

Gestão, devem dominar, além da sua profissão, a matéria que se define como língua da 

profissão, e porventura trabalhar como intérpretes e tradutores. No final do 4.º ano, devem 
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chegar a um certo nível de proficiência; saber traduzir para Russo ou para uma língua 

estrangeira um contrato, uma carta comercial ou uma nota diplomática; compreender e 

traduzir, tomando notas, um noticiário transmitido ao vivo; fazer uma síntese de um artigo 

analítico, comentando-o; traduzir por escrito ou oralmente (consecutivamente) qualquer texto 

de caráter político – ou seja, fazer tudo o que for necessário na embaixada em que, 

eventualmente, irão trabalhar. E, tudo isso, tendo começado a aprender Português no 1.º ano, 

a partir do zero.  

Para atingir o nível de proficiência desejado, 4 anos de estudos é um tempo muito 

apertado. Por isso, os alunos aprendem toda a gramática normativa durante os primeiros dois 

anos e, no terceiro, começam as aulas de Português para fins específicos: a especialização e 

profissionalização. Daí, durante os primeiros dois anos, o aluno aprende não só as formas 

suficientes para o nível de sobrevivência, mas toda a gramática normativa necessária para as 

aulas de tradução. 

As competências linguísticas dos alunos são diversas: praticamente todos falam Inglês, 

há alunos que vêm com bom domínio de Espanhol, Francês ou Italiano. Os vencedores do 

concurso nacional de História ou do concurso televisivo “Expertos e expertas” entram para a 

universidade automaticamente e, embora muito talentosos, por vezes têm imensas 

dificuldades em aprender línguas estrangeiras, porque na escola se dedicaram a outras 

disciplinas.  

Então, que estratégia escolher para ensinar Português a alunos com um background 

tão diferente? Procurámos dar respostas a esta pergunta no livro “Português para 

Principiantes. Níveis A1-A2”, publicado em 2011 em Moscovo, na editora «Filomátis». É um 

trabalho conjunto do leitor do Camões, I.P., João Carlos Mendonça João, e da professora 

russa Galina Petrova (Petrova/ Mendonça 2011). 

Os autores procuraram criar um livro escrito numa língua portuguesa coloquial e 

contemporânea. Por outro lado, é um livro destinado ao aluno de expressão russa, em que são 

tomadas em conta e analisadas as dificuldades que enfrenta o falante de língua russa ao 

estudar Português. É dada uma atenção particular às distinções estruturais entre as duas 

línguas e dispensámos, propositadamente, explicações a respeito dos fenómenos que são 

parecidos ou iguais nas duas línguas, como, por exemplo, o passivo reflexivo (ministra-se, 

ensina-se). Nos textos introduzem-se sucessivamente conceitos da cultura e realidade 

portuguesas, as diferenças explicam-se nos comentários ou são ilustradas pelas fotografias e 

mapas.  
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O nosso trabalho distribuiu-se do modo seguinte: os textos e diálogos foram escritos 

pelo leitor do Camões, I.P., João Carlos Mendonça João, os comentários gramaticais e 

lexicais, exercícios e glossários foram redigidos por Galina Petrova. 

O manual é composto por 17 unidades que, como se presume, devem ser aprendidas 

no primeiro ano durante 340 horas de aulas (10 horas por semana).  

Temática das unidades: 

1. Fonética. Estrutura da frase portuguesa.  

2. Fonética. Nacionalidade, profissão, físico. Bilhete de identidade. 

3. Fonética. No cinema. Situações de comunicação: cumprimentos e apresentações.  

4. Fonética. No escritório. Situações de comunicação: agradecimentos, desculpas. Como pedir 

um favor.  

5. Dias da semana. Situações de comunicação: como marcar um encontro. Conversa 

telefónica.  

6. Datas, festas e feriados nacionais. Situações de comunicação: correspondência informal.  

7. Horas. O meu dia de trabalho. Situações de comunicação: despedidas.  

8. O meu retrato. A minha família. Situações de comunicação: a vida estudantil, a profissão 

futura.  

9. Os meus estudos. Situações de comunicação: um aluno atrasado. Na biblioteca. 

10. A minha casa. Situações de comunicação: à mesa. 

11. A minha autobiografia. Situações de comunicação: à procura de emprego. 

12. Comida. Situações de comunicação: no restaurante. 

13. Compras. Situações de comunicação: na loja de frutas e legumes, no pronto-a-vestir, na 

sapataria.  

14. As minhas férias. Situações de comunicação: no hotel. 

15. História da cidade. Transportes públicos. Situações de comunicação: como se vai para...? 

16. Cinema, teatro. Situações de comunicação: depois do espetáculo. 

17. Doentes e médicos. Situações de comunicação: no médico, no dentista. 

O manual contém também dois CDs: um com gravações de textos, diálogos, exercícios 

fonéticos e ditados, feitas pelos falantes nativos residentes em Moscovo, e o outro constitui o 

livro do aluno, isto é, contém exercícios e tarefas em formato eletrónico. 

 

3. Problemas a resolver. 

Antes de começar o trabalho, tivemos que responder a várias perguntas. 
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3.1. Por que variante optar, portuguesa ou brasileira? A questão não é pacífica, 

porque é através da língua que ensinamos a cultura. Na etapa inicial, só devemos optar por 

uma variante, já que, como se sabe, as distinções sintáticas, lexicais e fonéticas entre o 

Português de Portugal e o do Brasil são consideráveis. Os nossos alunos, depois de se 

formarem, podem trabalhar tanto em Portugal como no Brasil, ou nos países africanos de 

expressão portuguesa em que se fala a variante ibérica.  

Nós optámos pela variante portuguesa por duas razões principais: primeiro, vivemos 

na Europa e temos um leitor português; segundo, o Português de Portugal é clássico, é nele 

que se observam as normas que desapareceram ou caíram em desuso na variante brasileira 

(por exemplo, o uso dos pronomes pessoais de complemento direto e indireto em posposição, 

do tipo pu-lo, veem-nos). Os alunos que estudaram na universidade a variante portuguesa 

adaptam-se muito mais facilmente à pronúncia, sintaxe e léxico brasileiros do que os que 

aprenderam a variante brasileira e vêm trabalhar para Portugal. Por isso, o manual orienta-se 

para a variante ibérica da língua portuguesa, para a norma de pronúncia lisboeta e baseia-se na 

realidade de Portugal. O livro para o segundo ano (nível B1) que estamos a fazer agora segue 

os mesmos princípios.  

Por outro lado, não pudemos desprezar a língua e a cultura do Brasil, com 200 milhões 

de habitantes e riquíssimo património cultural. Resolvemos o problema da maneira seguinte: 

no terceiro ano introduzimos as distinções entre as variantes – os aprendentes estudam a 

história da língua, as peculiaridades de cada variante e leem textos de autores brasileiros.   

 

3.2. Que material didático escolher? Existem várias opções: textos adaptados de 

autores clássicos ou contemporâneos, artigos de imprensa e publicidade ou textos redigidos 

para os nossos fins específicos. No curso avançado, trabalhamos com todo o leque de estilos 

literários: textos de autores portugueses e brasileiros estão em foco na unidade – os alunos 

estudam-nos, relatam-nos e analisam-nos, aprendendo o novo vocabulário.  

Como textos complementares, a partir do segundo ano, usamos artigos de imprensa 

analíticos que colocam algum problema ou textos de jornalistas com quem cooperamos e que 

os escrevem a nosso pedido. Por exemplo, o jornalista e historiador português José Milhazes, 

que trabalha para a Lusa e reside em Moscovo, fez para o livro do 2.º ano o texto 

“Descobrimentos: o que levou os Portugueses a serem os pioneiros?”. No curso intermédio, 

os alunos já podem dar a sua opinião, discutir um problema, fazer comunicações, quer dizer, 

dedicar mais atenção à produção oral. Mas, no primeiro ano, na etapa inicial, isso ainda é 

impossível, já que o vocabulário dos alunos é muito escasso. O remédio que escolhemos é dar 
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uma série de textos dedicados à vida quotidiana e expressões mais usadas na situação 

relacionada com o tema da unidade. Por isso, optámos pelos textos especialmente redigidos 

sobre o tema em epígrafe e diálogos típicos para uma determinada situação.  

 

3.3. Qual será a estrutura de uma unidade? Apostámos na estrutura tradicional: 

primeiro, introduzimos a gramática, com os respetivos exercícios; depois, vem o texto 

narrativo que fornece o vocabulário necessário; o glossário, os comentários lexicais e 

gramaticais, perguntas sobre o conteúdo do texto, tarefas, exercícios lexicais e de 

conversação, um diálogo com respetivo glossário, comentários e exercícios e uma entrevista 

concedida por três personagens reais de diferentes faixas etárias que respondem às perguntas 

referentes ao tema da unidade. A unidade acaba com documentos autênticos com que o aluno 

terá que lidar, preencher ou redigir na sua vida, por exemplo: ementa de um restaurante, ficha 

de hóspede num hotel, CV, etc., que usamos como exercícios adicionais. Em todas as partes 

da unidade, o aluno é incitado a dar a sua opinião, falar da sua própria experiência e da sua 

própria vida.  

3.4. Como introduzir o material gramatical? Por que é que a questão das 

explicações gramaticais é tão crítica? Participei em muitas conferências da SIPLE, Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira. É uma associação profissional que reúne 

professores de PLE, na sua maioria provenientes do Brasil ou dos países da América Latina 

de expressão espanhola. A SIPLE, constituída em 1992, tem por finalidade desenvolver e 

divulgar o ensino e a pesquisa na área de Português como LE/L2/LH, congregando 

professores, pesquisadores, estudantes e interessados na área, dentro e fora do Brasil. A 

Sociedade é constituída, na sua maioria, pelos partidários do método comunicativo.  

Os próprios professores brasileiros, nas suas comunicações, diziam que os alunos 

aprendem apesar do método, já que são fortemente motivados. Outra observação muito 

importante foi que o método de aprendizagem que os aprendentes esperavam dependia muito 

do seu sistema educativo nacional. Por exemplo, os Alemães, depois de uma aula 

comunicativa, perguntaram à professora quando é que eles iam começar a aprender Português. 

Isto significa que, na escola, aprenderam as regras e o sistema gramatical sistematizado, o que 

lhes fazia falta nas aulas comunicativas.  

A escola russa é bastante sistemática, os alunos estão acostumados a compreender os 

processos linguísticos, memorizar as regras e aprender o vocabulário. Talvez fosse por isso 

que, quando eu e a minha colega, sendo já professoras de Português e senhoras de certa idade, 

estudávamos Italiano com um falante nativo, chegou um dia em que parámos e começámos a 
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aprender gramática, porque nos faziam uma falta imensa plenos paradigmas de formas 

gramaticais.  

No entanto, a palavra gramática para o método comunicativo é “proibida”. O facto 

gramatical novo, encontrado no texto, explica-se de passagem, sem dar atenção ao seu treino. 

A gramática é apresentada em quadros, no fim do livro, o mais brevemente possível. São 

estudadas apenas as formas usadas na linguagem coloquial. Daí, eu conheço um manual de 

Português Língua Estrangeira para os hispanofalantes em que o paradigma verbal no Presente 

do Indicativo foi representado por três formas: eu estudo (tu, como sabemos, não se usa no 

Brasil), você estuda, a gente estuda, eles estudam.  

É de assinalar que o método comunicativo funciona bem se as estruturas da língua 

materna e da língua de aprendizagem forem parecidas, como nos casos de línguas românicas. 

O resultado é o seguinte: o aluno pode comunicar nas situações quotidianas, pode cometer 

erros, sem se preocupar muito com eles, e, o que é muito importante, não pensa durante o ato 

de comunicação na sua língua materna. O único problema é que, no contexto tipologicamente 

distinto, o método direto na etapa inicial nem sempre funciona, ou demora muito tempo. 

Lembro-me que os próprios Brasileiros, professores de PLE, se queixavam que, batendo no 

peito e repetindo “eu sou o João”, chegavam ao resultado seguinte: o aluno pensava que João 

era a palavra que designava o peito. Ainda por cima, os alunos que estudam com este método 

não sabem traduzir, já que não estabelecem relacionamento sintático, lexical e gramatical 

entre as duas línguas.  

Tivemos que nos guiar pelo princípio seguinte: o aluno universitário pode e deve usar 

a língua de aprendizagem conscientemente. O nosso objetivo não é só garantir o nível de 

sobrevivência na vida quotidiana, mas o manual constitui a primeira etapa rumo à 

profissionalização, a caminho da proficiência na esfera da tradução. Por isso, acabamos por 

explicar a estrutura gramatical e recorremos ao treino de dificuldades gramaticais mais 

importantes, o que torna o aparelho gramatical bastante volumoso.  

  

3.5. Será que é preciso dar os rudimentos da fonética? Muitos cursos dispensam o 

curso fonético. Na segunda etapa, aproveitamos com muita eficiência tais métodos originais 

como: Oliveira/Ballmann/Coelho 2006, Oliveira/Coelho 2007; Avelar/Marques Dias 2004; 

Dias da Silva/Cavaleiro Miranda/Granés Gonçalves 2007; Tavares 2004; Mata 

Coimbra/Coimbra Leite 1994/1997 e muitos outros, mas o problema para os principiantes é 

apenas este: os textos são em Português e os alunos ainda não sabem ler. Acho que os 

professores que trabalham no contexto tipológico distinto, por exemplo, na Hungria, devem 
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concordar que é impossível aprender Húngaro sem saber como se leem os pequenos sinais 

diacríticos em cima das palavras – por exemplo, como pronunciar “Kevés szóval portugálul”? 

É por isso que, no curso introdutório, damos os rudimentos da fonética e regras de 

leitura, combinando-os com o conceito da estrutura gramatical da frase portuguesa e os 

primeiros exercícios de produção oral: embora nas primeiras aulas os alunos ainda não saibam 

dizer nada, já podem soletrar o seu nome e apelido, o seu endereço eletrónico, o nome do seu 

site preferido, indicar os seus dados pessoais:   

Escreva os seus dados pessoais, usando o seu passaporte:

data de validade (срок действия)
nome completo (полное имя)
filiação (полное имя родителей)
naturalidade (место рождения)
data de nascimento (дата рождения)
estado civil (семейное положение) 
- casado, a, solteiro, -a, viúvo, -a
sexo (пол) – masculino (m), feminino (f)
altura (рост)
residência (место жительства)
fotografia (фотография)
assinatura (подпись)

número (номер)
data de emissão (выдан)
serviço emissor (кем)

 
Na primeira etapa, usamos frequentemente os nomes geográficos e o vocabulário 

internacional, o que dá ao aluno a ideia de que a língua nova não é completamente 

desconhecida. No CD estão gravados, por exemplo, os exercícios sobre a colocação dos 

acentos: 

Ouça a gravação. Coloque o acento agudo ou o acento circunflexo onde for 

necessário: 

Cuba       Italia  didatico 

 Havana  Baltico  geografia 

 titulo   Lituania Mauritania 

 Ucrania  Pacifico Atlantico 

 Moldavia   historia  quimica 
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No CD há também ditados e exercícos de compreensão oral. Abaixo está um exemplo 

de um dos fenómenos mais complicados para os russofalantes: a distinção entre o o fechado 

[o]  e o o aberto [ø], que não existe na fonologia russa: 

Ouça a gravação. Corte a palavra errada: 

avô – avó   boto – bota 

 gosto [o] – gosto [ø] olho [o] – olho[ø] 

 novo – nova   cor [o] – cor [ø] 

 piloto – pilota  molho [o] – molho [ø] 

  

4. A matriz da frase portuguesa 

Para facilitar o processo de aprendizagem, procuramos sempre basear-nos nos 

fenómenos gramaticais que existem na língua materna. A língua russa tem seis casos, o 

relacionamento casual ensina-se na escola primária e não representa dificuldade para os 

nossos alunos. Por isso, procuramos explicar o significado das preposições e de pronomes 

pessoais mediante o sistema casual.  

Por exemplo: tomar é verbo transitivo, tem o complemento direto chá no caso 

Acusativo. Os verbos transitivos, na sua maioria, coincidem em Russo e em Português. Uma 

vez apanhada a afinidade, os alunos não fazem mais erros.  

O verbo dar tem dois complementos: direto, no Acusativo, e indireto, no Dativo. A 

preposição a equivale ao Dativo em Russo, ou designa o ponto de destino (ao Porto). 

A preposição de reflete o caso Genitivo (dos avós) ou marca a proveniência (de Moscovo).  

Em equivale à preposição russa «в», «на» (dentro de, em cima de). No sistema de pronomes 

pessoais: Ele é o Nominativo, o(s), a(s) é o Acusativo, lhe(s) é o Dativo. Para os russofalantes 

é fácil, eles compreendem o sistema e nunca mais fazem confusão. Em seguida, explicadas as 

formas contraídas de artigos com preposições, os alunos têm uma matriz estrutural da frase 

portuguesa. Baseando-se no vocabulário já conhecido (ou internacional), nos nomes 

geográficos e em alguns verbos que já sabem, eles podem estruturar uma enunciação, passar à 

produção oral, construir, de pequenos tijolos de palavras, uma frase. Eis um exemplo: 

 

Faça uma frase: 

a) sujeito: a Marina, o Nuno, a Maria, o Doutor Santos 

predicado: dá, passa, mostra 

complemento direto: aulas, a bola, a sopa, o Brasil, a Rússia 

complemento indireto (a quem?): a Catarina, as alunas, as raparigas, o avô 
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b) sujeito: a rapariga, o Nicolau, o professor 

predicado: mora, chega 

circunstância de lugar (onde?): a Polónia, a Letónia, a Rússia, Lisboa 

(de onde? aonde?): casa, Moscovo, Roma, o Rio 

 

  Este princípio é bastante eficaz: tive uma aluna que estudou durante três meses e 

depois foi trabalhar para Portugal. Ela diz que, naquele curto espaço de tempo, compreendeu 

o mais importante: a estrutura, o esqueleto da frase portuguesa. O músculo do vocabulário 

veio mais tarde, mas desde o princípio do seu trabalho já conseguia falar. No entanto, no 

Brasil, este método causou uma grande surpresa, porque as relações casuais, existentes no 

Latim, foram praticamente extintas nas línguas românicas.  

No nosso caso, os alunos, ao sair da sala da aula, deixam de falar Português. Não 

podemos levá-los ao mercado e mostrar: olhem, esta fruta chama-se tangerina e aquela, 

romã, esta é a carne de borrego, e aquela, de vitela. Por isso, nos textos procuramos dar o 

mínimo necessário de vocabulário sobre temas específicos.  

As imagens não só servem para ilustrar os textos como também se usam para tarefas 

criativas ou para facilitar o exercício gramatical. Abaixo, a tarefa é descrever a família, 

baseando-se no texto e usando os graus de comparação de adjetivos:  

 

A família: o António, a sua namorada Cláudia, a mãe, o pai, a avó, a Rita,  os gémeos 

Fernando e Mário, os primos, os tios. 

Adjetivos: triste, alegre, divertido, risonho, velho, novo, jovem, simpático, antipático, 

prestável, dedicado, alto, baixo, loiro, moreno, pontual, despenteado, responsável. 
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Os diálogos representam dois níveis de comunicação: o estilo informal e formal. A 

correspondência apresentada é apenas informal, porque no terceiro ano passamos a estudar a 

correspondência diplomática, comercial e jurídica, conforme a faculdade.  

Daí, nos nossos livros procuramos combinar o método comunicativo com as melhores 

tradições da escola russa.  

5. Conclusão 

No nosso material didático usamos um método complexo: formal para explicar as 

distinções estruturais, treino de fenómenos gramaticais convertidos imediatamente na 

produção oral, introdução sucessiva do método comunicativo; análise contrastiva na 

explicação de fenómenos tipologicamente distintos; aproveitamento de fenómenos 

semelhantes, existentes nas línguas distantes e de conceitos gramaticais, adquiridos pelos 

alunos no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras; análise dos erros; trabalho no 

espaço multimédia; aprendizagem de certas habilitações práticas no trabalho com documentos 

autênticos e, finalmente, trabalho criativo na execução de várias tarefas.  

Este método complexo observa-se em todos os livros da autoria dos professores do 

nosso departamento: Petrova/Gavrílova/Tolmatchova 2003; Petrova/Gavrílova 2004; 

Gavrílova/Tolmatchova 2010; Petrova/Mendonça 2011. Para uso específico, já estão 

publicados os manuais de tradução: Konoválova 2010; Petrova/Seliverstov 2005. 

Agradecemos o patrocínio do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e da 

Fundação Calouste Gulbenkian, que contribuíram muito para a publicação desses livros. 
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