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O ensino de Português – Língua Estrangeira no contexto tipologicamente distinto   
 
Neste artigo, dedicado ao ensino de português aos russofalantes no contexto do ambiente 
linguístico russo, visamos colocar alguns problemas e talvez dar respostas a algumas perguntas 
que parecem comuns a muitos dos nossos colegas que trabalham com alunos estrangeiros. Hoje 
em dia em Portugal, há 60 mil ucranianos e russos que mandam os seus filhos para a escola 
portuguesa. Estas crianças enfrentam dificuldades parecidas com que se esbarram os alunos 
russofalantes que estudam português nas nossas universidades. O contexto em que vivem e 
estudam é diferente. Mas os problemas estruturais, lexicais e gramaticais são praticamente os 
mesmos. Alguns deles são próprios apenas dos alunos russofalantes. Outros são capazes de ser 
comuns para os alunos de outras nacionalidades, devido às dificuldades da própria língua 
portuguesa. Aqui tencionamos reportar-nos à nossa experiência e explicar, na medida do 
possível, a origem dos erros mais frequentes, originados pela interferência da língua materna.  
 
O contexto linguístico 
 
No Departamento de Português da Universidade de Relações Internacionais de Moscovo 
trabalham nove professores e tem cerca de cem alunos de PLE 1 e PLE 2. Na sua maioria são 
estudantes universitários de nacionalidade russa com bom domínio de Inglês. Entre eles 
encontram-se também eslavos da Europa de Leste (ucranianos, checos, búlgaros), húngaros, 
oriundos da Ásia Central (uzbeques, tajiques, buriatas), do Cáucaso (arménios, ossetas, 
georgianos) entre outras nacionalidades. Numa palavra, trabalhamos numa situação de 
pluriculturalidade. A língua de comunicação, a língua veicular para eles é a russa: na 
Universidade não se admitem alunos que não tenham tirado um curso de Russo. Então, muitos 
alunos vivem na situação de “trilinguismo”: o ambiente linguístico e cultural é russo, em casa ou 
na sua diáspora falam a língua materna, a língua que estudam é a portuguesa. Os alunos entram 
para a universidade com diferente experiência linguística: vêm de diferentes cidades da Rússia, e 
conforme o nível cultural das suas famílias e as possibilidades locais, estudaram, ainda na escola, 
espanhol, francês, alemão ou italiano, além do inglês. São mais dificuldades que enfrentamos: os 
que vêm com bom domínio de espanhol não precisam de explicações gramaticais. Eles já 
compreendem a estrutura da língua e podem estudar por via do método comunicacional, logo, 
começar a falar. Mas os outros alunos entram paulatinamente, passo a passo, e os alunos 
avançados começam a aborrecer-se e precisam de tarefas adicionais. Um exemplo: os meus 
alunos com um espanhol fluente depois do primeiro ano da Universidade entraram para o nível 
superior dos Cursos para Estrangeiros da Universidade de Coimbra.  
 
Na Universidade de Relações Internacionais a pedido do Ministério das Relações Exteriores 
ensinam-se 52 línguas estrangeiras, inclusive línguas orientais e línguas dos Estados que antes 
faziam parte da União Soviética, e ela já entrou no Livro Guiness dos recordes como a 
universidade em que se ensina o maior número de línguas estrangeiras no mundo. 
 
Os alunos, ao contrário do que acontece em Portugal, ao saírem da sala de aula deixam de falar 
português (ou persa, ou hindu) que estudam na aula – eles falam russo ou as suas línguas 
maternas. Procuramos colmatar esta lacuna: os alunos têm duas horas de laboratório, assistem a 
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programas televisivos, cantam canções em português, interpretam sketches e cenas durante as 
nossas festas tradicionais, mas a realidade em que vivem é a russa.  
 
Mais uma particularidade: os professores que ensinam Português também são russos, excepto o 
leitor do Instituto Camões que dá aulas na nossa Universidade há sete anos. O professor não 
nativo nunca falará português como um falante nativo. Sempre manterá um ligeiro sotaque, terá 
interferência da língua materna, não dominará todas as expressões idiomáticas da língua 
estrangeira. Pode erradicar os erros gramaticais ou de pronúncia, mas é muito mais difícil para 
ele eliminar os erros que provêm da diferença de mentalidade. Mas tem uma só vantagem: 
compreende bem as dificuldades por que passam os alunos russofalantes ao aprender uma língua 
de estrutura diferente, dá-se conta das afinidades nas nossas línguas, em que pode apostar, e das 
divergências que deve destacar e explicar. Tem uma língua veicular em que pode dar estas 
explicações.  
 
Já que o aluno ao sair da sala de aula não ouve mais falar português, o material didáctico que o 
professor traz para a aula reveste-se de maior importância, especialmente na etapa inicial. O 
aluno que vem pela primeira vez à aula não sabe ler em português, e o vocalismo português é um 
dos mais difíceis das línguas românicas. Não podemos começar o curso logo com textos 
originais. Todos os nossos manuais de português têm um curso introdutório, o que parece 
estranho aos professores falantes nativos. Aquele combina os rudimentos da fonética, as 
explicações da estrutura da língua e os primeiros textos que introduzem o vocabulário elementar. 
 
Os métodos comunicativos que predominam no ensino de línguas estrangeiros dispensam o 
curso fonético. Os professores de francês - partidários do método directo - afirmam que é 
possível aprender as regras de leitura só ouvindo o professor falar nas aulas. Mas com o princípio 
histórico da ortografia francesa o aluno que vê a palavra “beaucoup”, por exemplo, levará muito 
tempo para aprender a sua pronúncia correcta.  
 
Assim, voltando ao ensino do português, os russos não distinguem o o aberto do o fechado, o e 
aberto do e fechado que na língua materna deles não são fonemas distintos. Os russos podem 
pronunciar кофе (café) como [‘køfe] ou [‘køf]; карате (karaté) como [k�ra’te] ou [k�ra’t] – é 
só uma questão do estilo, da cultura do falante ou são distinções regionais. A alternância vocálica 
de novo – nova – novos, porto – portos – porta, governo – governo, gosto - gosto é 
objectivamente difícil para qualquer aluno russofalante. A redução das vogais também é muito 
forte em Russo, mas ao invés do Português, quanto menos acentuada é a vogal, mais aberta é: 
(Moskvá – Moscovo – pronuncia-se como [m�sk’va], molokó – leite – como [m�l�’ko].  
 
Talvez por isso os manuais para estrangeiros portugueses nem sempre funcionam bem com os 
principiantes russofalantes. Muitos emigrantes russofalantes que aprenderam português em 
Portugal, queixaram-se dos materiais didácticos que lhes traziam os professores. Possivelmente, 
estão habituados a outros métodos de ensino que lhes propunha a escola russa, talvez passem 
grandes dificuldades por causa das diferenças estruturais. Os métodos de PLE originais, se 
explicam a gramática, fazem-no em português que os principiantes ainda não dominam. 
 
Outra dificuldade com que nos esbarramos no processo de ensino-aprendizagem do PLE é a 
escolha da variante. Muitos dos nossos alunos depois do mestrado vão trabalhar no Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, e ninguém sabe para qual dos 8 países de expressão portuguesa eles 
irão ao se formarem. Como se sabe, a variante europeia e a brasileira divergem quanto à 
pronúncia, ao vocabulário e à sintaxe. Nós escolhemos a variante europeia, porque muitos 
fenómenos gramaticais que nela existem já não existem na variante brasileira (por exemplo, o 
uso dos pronomes pessoais-complementos directos e indirectos na pos-posição, do tipo pu-lo, 
chamam-nos); também nos países africanos de expressão portuguesa se fala a variante europeia. 
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Os nossos ex-alunos que trabalham no Brasil adoptam muito depressa a pronúncia brasileira e as 
particularidades da sua fala, mas isso seria mais difícil se fosse ao contrário.  
 
E para finalizar esta introdução, temos que dizer que no fim do curso da licenciatura de quatro 
anos os nossos alunos, depois de se formarem em diplomacia, economia, direito, jornalismo, 
gestão, além da sua profissão, podem e devem trabalhar como intérpretes e tradutores, 
dominando a matéria que se define como linguagem da profissão. No fim do 4º ano devem 
chegar a um nível de proficiência, saber traduzir para o russo ou para uma língua estrangeira um 
contrato, uma carta comercial ou uma nota diplomática, compreender e traduzir, tomando nota 
de um noticiário transmitido ao vivo, fazer uma síntese de um artigo analítico, comentando-o, 
traduzir por escrito ou oralmente (consecutivamente) qualquer texto de carácter político, isto é, 
fazer tudo o que for necessário na embaixada em que, eventualmente, eles vão trabalhar. E tudo 
isso, tendo começado a aprender português no 1º ano a partir do zero. Procuramos consegui-lo, 
tendo 10 horas de LE 1 semanais, durante os 4 anos de licenciatura. 
 
O uso dos recursos da língua materna 
 
A língua materna é um grande apoio no ensino de uma língua estrangeira, se acentuarmos as 
afinidades e neutralizarmos a interferência linguística. Na primeira etapa, trabalhamos muito 
com o léxico internacional e os nomes geográficos que são iguais ou parecidos em todas as 
línguas indo-europeias: история - história, интернациональный -  internacional, Португалия - 
Portugal, Москва - Moscovo, Лиссабон - Lisboa etc. Isso ajuda a ampliar o vocabulário do 
aluno e pô-lo “mais à vontade”. 
Nas primeiras aulas, explicando a estrutura da frase portuguesa, recorre-se ao sistema casual 
existente em russo. A língua russa tem seis casos, daí, as relações casuais estarem incorporadas 
na mente dos alunos que têm, na sua maioria, uma boa preparação escolar. Por conseguinte, 
explicamos o significado das preposições mediante o sistema casual. Nas frases:  
 

A professora mostra Lisboa aos alunos no mapa. 
 O casaco do Pedro é castanho.   
 A Helena chega a Lisboa. Ela é do Porto.  
 
A professora é sujeito no caso Nominativo, mostrar é verbo transitivo, tem como complemento 
directo Lisboa no caso Acusativo. Os verbos transitivos, na sua maioria, coincidem em Russo e 
em Português. A preposição a equivale ao caso Dativo (aos alunos), ou designa o ponto de 
destino (a Lisboa). De reflecte as relações do caso Genitivo (do Pedro) ou marca a proveniência 
(do Porto). Em equivale à preposição russa «в», «на» (no mapa). Todas elas têm as formas 
contraídas com os artigos definidos. Uma vez apanhada a estrutura da frase, os alunos não fazem 
mais erros e podem proceder à produção oral. Eles conseguem construir as frases dos pequenos 
“tijolos” do tipo:  
 
Sujeito:  
A Clara, o professor, o António 
 
Predicado: 
dá, mostra, explica 
 
Complemento direto: 
o manual, a Rússia, o texto 
 
Complemento indireto (a quem?): 
os alunos, o Pedro, a Ana 
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Complemento circunstancialcia de lugar (onde?):  
a sala de aula, o mapa, a biblioteca 
 
Os primeiros passos são dados; conseguimos as frases: 
 
A Clara dá o manual ao Pedro na biblioteca. O professor explica aos alunos o texto na sala de 
aula. o António mostra à Ana a Rússia no mapa. 
 
Deste modo, os alunos podem gerar as suas próprias frases logo na primeira ou segunda aula: 
Chego da Moldova. Moro na Chéquia. Trabalho em Moscovo. Estudo na Universidade. Falo da 
história de Portugal. Falo da economia do Brasil.  
 
Aplicamos o mesmo sistema ao explicar o uso dos pronomes pessoais: eu, tu, ele, nós, eles são 
pronomes no caso Nominativo; os pronomes clíticos –o(s), -a(s), no caso Acusativo, -lhe(s), no 
caso Dativo.  
 
Na etapa inicial do ensino-aprendizagem de línguas tipologicamente distantes não podemos 
rejeitar a explicação gramatical, porque as diferenças estruturais entre a língua materna e o 
português dificultam a produção oral e escrita e geram erros provenientes das diferenças 
linguísticas.  
 
O uso dos recursos das línguas estudadas  
 
Já que os alunos entram na universidade com um bom domínio do inglês, este idioma é muito 
útil na explicação de vários fenómenos gramaticais, servindo de intermediário, por exemplo, da 
construção do tipo: Ouvi os pássaros cantar. Os alunos não compreendem o termo  “acusativo 
com infinitivo”, mas entendem à perfeição o termo “Complex object” e não fazem mais erros, 
embora em russo esta construção não exista.  
 
O que fazer se não há correspondências?  
 
Como já dissemos, existem fenómenos fonéticos, gramaticais e lexicais que não têm 
correspondência na língua materna. São casos que às vezes provocam um choque linguístico; 
eles exigem, assim, uma explicação e um treino particular. 
 
a) Artigos  
 
O russo não tem artigos e a distinção entre o dado e o novo é assinalada pela posição da palavra 
no texto:  
Tchelovék vochiol v dom – O homem entrou em casa.  
V dom vochiol tchelovék – Um homem entrou na casa.  
(onde tchelovék é homem.) 
 
No entanto, o uso do artigo não provoca muitos problemas, porque os alunos já o estudaram em 
inglês. A maior dificuldade reside na omissão do artigo nos sintagmas do tipo: a louça de cristal, 
cheio de livros etc. 
  
b) A concordância dos tempos 
 
Todos os alunos russofalantes enfrentam esta dificuldade quando estudam as línguas românicas 
ou germânicas. Em russo, a antecedência em relação ao passado não é explicitada (porque não há 
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pretérito mais que perfeito), nem existe o futuro do pretérito. Sem treino gramatical particular as 
frases do tipo: A Helena explicou que era tarde para estudar,O António disse que se tornaria 
jornalista, O Paulo disse que tinha estado antes naquela cidade – serão traduzidas, sob a 
influência da língua materna, como *A Helena explicou que é tarde para estudar. *O António 
disse que se tornará jornalista. *O Paulo disse que estava antes naquela cidade. 
 
c) Sistema de pronomes pessoais 

Como em russo existe o paradigma completo de seis tratamentos, e o tratamento formal na 2ª 
pessoa é o equivalente a vós: Вы - uma pessoa e вы - várias pessoas, são múltiplos os casos em 
que os alunos não entendem a quem se dirige a mensagem: para eles o Sr., a Sra. é uma pessoa 
desconhecida, alguém outro. Daí, as perguntas do tipo: O Sr. fala português? provocam 
respostas: Fala, sim. Não, ele não fala português. Em vez de vocês há quem use vós: daí, os 
erros do tipo vós estais atrasados ou, na pior das hipóteses, *vós estão atrasados. O uso de si é 
extremamente difícil: nos exemplos do tipo Ouvi falar muito de si os alunos não compreendem 
que si se refere ao interlocutor, porque na nossa mente deve usar-se vós. Um aluno meu, adulto, 
tentava em vão redigir uma carta de felicitações e depois veio perguntar: mas como é que se 
escreve correctamente: desejo a você, mas de uma forma formal? Desejo-lhe para ele é um voto 
expresso à terceira pessoa.  

- omissão do pronome pessoal 
 
A possibilidade da omissão dos pronomes pessoais-sujeitos torna o texto português muito 
hermético, e não só para o principiante, porque o aluno nem sempre consegue encontrar o 
antecedente, ao qual se refere a forma verbal, por ex.:  

 – Ah, que bom, - disse. Quem é que disse? Eu ou ele?  

Entrou na sala e pediu… Quem entrou? Ele, o Pedro, ou ela, a Maria?  

Há pouco, lendo com os alunos do 4º ano um artigo da revista “Veja”, encontrámos uma 
passagem: 

Dias antes, ao ser interrogado se intercederia pela iraniana, mãe de dois jovens, Lula disse: “Se 
as pessoas começarem a desobedecer às leis deles para atender ao pedido de presidentes, daqui 
a pouco vira avacalhação”. Em um comício da candidata Dilma Rousseff, em Curitiba, no 
sábado 31, mudou de posição enquanto falava de improviso. (Veja, 11 de agosto, 2010). –  

o sintagma mudou de posição distancia-se de tal modo de Lula, entre o sujeito e o segundo 
predicado havendo tanta informação, que os alunos perderam o fio, quem é que mudou de 
posição? 

- catáfora e anáfora  

Outra diferença estrutural entre todas as línguas românicas e as eslavas, é que as línguas eslavas 
colocam o nome na posição catafórica, e as línguas românicas, na posição anafórica. Anáfora é 
um termo usado num texto para relembrar ou retomar algo que já foi dito. Ao contrário da 
anáfora, a catáfora tem a função de anunciar o que vai ser dito.  

No exemplo acima, em russo a ordem das palavras seria: Dias antes, Lula, ao ser interrogado se 
intercederia pela iraniana, mãe de dois jovens, disse...  
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Vejamos mais um exemplo, tirado do mesmo artigo: Além de sentir obrigação de socorrer o 
amigo Ahmadinejad, o presidente está no meio de duas campanhas.  

Qualquer russo diria: O presidente, além de sentir obrigação de socorrer o amigo Ahmadinejad, 
está no meio de duas campanhas.  

Esta diferença estrutural também dificulta a busca do sujeito e a compreensão do texto.  

d) O verbo ser 
 
As divergências gramaticais podem provocar erros muito maiores. Um exemplo 
significativo: a conjugação do verbo copulativo ser em russo extinguiu-se na época da língua 
russa antiga. Ainda por cima, em russo na maioria dos casos o verbo ser na função 
predicativa é dispensado, isto é, as construções do tipo *eu diplomata em russo são correctas. 
A conjugação do verbo ser (iest’), como já disse, foi extinta e na função copulativa, se o 
verbo se emprega, usa-se a forma do infinitivo em todo o paradigma, o que nos dá, 
literariamente, *eu ser diplomata,* tu ser diplomata. Os alunos russos levam três ou quatro 
aulas para compreender, primeiro: que este verbo tem que se empregar e, segundo, que ele 
deve ser conjugado. Os erros do tipo *ele engenheiro, *eu ser médico são frequentes, e 
nesses casos a gramática da língua materna predomina na mente do aluno, mesmo que ele 
tenha estudado, por exemplo, inglês.  
 
A alternância dos verbos ser/estar que existe só em português e espanhol também é muito 
difícil para qualquer aluno estrangeiro, mas é um tema muito bem elaborado na escola 
gramatical portuguesa que criou exercícios especiais para distinguir o emprego destes verbos. 

 
e) Os pronomes reflexivos 
 

Em russo, os pronomes reflexos nos verbos pronominais não variam em pessoa e número, as 
suas formas também se extinguiram. É usada apenas a forma da 3ª pessoa para todas as 
formas. Daí serem típicos erros como: *Não quero levantar-se, não queres levantar-se, não 
queremos levantar-se.  

 
f) Os possessivos 
 

Os possessivos da terceira pessoa, em russo, concordam em pessoa e em género com o 
possuidor, e não com o objecto possuído (como em Inglês: his book, her book), daí termos 
evó kniga – o livro dele, e não seu livro. Por isso, são frequentes os erros do tipo: * sua livro 
– o livro dela, *seus canetas – as canetas deles. No entanto, este erro não é tão fossilizado 
como alguns outros e com alguns exercícios, conseguimos ultrapassar o problema. 

 
g) Os determinantes  
 
Os determinantes colocam-se antes da palavra determinada: a ordem estilisticamente neutra no 
SN é adjectivo – substantivo, no SV, advérbio – verbo (como, aliás, em Inglês). Os exemplos dos 
erros mais frequentes são: *alta estatura, *rapidamente escreveu.  
 
h) O conjuntivo 
 
O russo não tem o modo conjuntivo (só o condicional). Os verbos que expressam pedido ou 
ordem, ainda são reconhecíveis, porque na subordinada em russo usa-se o condicional, mas os 
alunos não conseguem compreender porque é que os verbos de sentimento do tipo recear, temer, 
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alegrar-se, esperar obrigam ao uso do conjuntivo. Por isso, os estudantes russofalantes se vêem 
na necessidade de fazer, persistentemente e assiduamente, os exercícios do tipo: receio que me 
veja, receava que me visse, receio que me tenha visto, receava que me tivesse visto. Este treino 
faz - se durante um ano inteiro, no 2º ano, mas, mesmo assim, os erros fossilizam-se. A 
gramática, no nosso caso, tem que ser aprendida conscientemente, porque na mente dos 
russofalantes estes fenómenos não existem. 
 
São apenas alguns exemplos de diferenças estruturais entre as duas línguas. Pode escrever-se um 
livro ou uma dissertação sobre a interferência da língua materna russa e os erros provenientes 
dela. Aqui são citadas apenas algumas, as mais evidentes. Sinceramente, não sei como podem ser 
ultrapassadas apenas com o método comunicativo, sem treino gramatical.  
 
As correspondências “falsas” 
 
 Lexicais 
 
 Dias da semana 
 
Em todas as línguas românicas os dias da semana, segundo a boa tradição românica, têm os 
nomes dos planetas e dos respectivos deuses, como, por exemplo, em francês: lundi – dia da Lua, 
mardi - dia de Marte, mercredi – “dia de Mercúrio”, jeudi, “dia de Júpiter”, vendredi “dia de 
Vénus”.   
 
O português é a única língua românica que adoptou o sistema judaico que contava os dias da 
semana por ordem: segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto (depois do Sábado). O imperador 
Adriano no século II depois de Cristo proibiu os cristãos de festejarem o sábado. Foi então que o 
dia de descanso foi transferido para o domingo, e em 321 o imperador romano Constantino 
legalizou este dia como dia de folga semanal.  
 
As línguas eslavas também denominam os dias da semana pelos números ordinais, mas para nós 
a contagem começa a partir de segunda-feira (o primeiro dia da semana), porque para os eslavos 
o dia de folga é o domingo: (ponedel’nik, o dia depois do dia de lazer, quer dizer, do domingo). 
Daí que a terça-feira seja o segundo dia da semana (vtornik, da palavra vtorói - segundo), a 
quarta é o terceiro (sreda, o dia a meio da semana), a quinta é o quarto dia (tchetverg, de tchetyre 
- quatro), e a sexta é o quinto dia (piatnitsa, da palavra piat’ - cinco).  

 
         Português        Russo 
Domingo  voskressenie (ressureição) 
Segunda-feira ponedelhnik (o dia depois do domingo) 
Terça-feira vtornik (o segundo dia) 
Quarta-feira sreda (o dia a meio da semana) 
Quinta-feira tchetverg  (o quarto dia) 
Sexta-feira piatnitsa  (o quinto dia) 
Sábado subbota  

 
Só aos sábados e aos domingos é que os alunos podem tomar fôlego, porque a denominação 
destes dias coincide em ambas as línguas, vindo, respectivamente, da tradição judaica e cristã. 
Os principiantes que começam a estudar português ficam espantados ao saberem que para dizer 
os nomes dos dias da semana em português eles têm que adicionar um dia à denominação russa. 
E quase todos, respondendo à pergunta: “Em que dia da semana estamos?” fazem um pequeno 
intervalo, efectuando mentalmente esta operação aritmética. O sistema imposto pela língua 
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materna é tão forte que se enganam frequentemente: dizem segunda-feira em vez da terça, e por 
vezes, efectuando a hipercorrecção, subtraem um dia em vez de adicioná-lo. Daí surgir a 
segunda-feira em vez da quarta-feira, terça-feira em vez da quinta-feira, e assim por diante. É um 
verdadeiro choque cultural. 
 
Amigos falsos do intérprete 
 
Chamamos sistematicamente a atenção aos alunos para os casos de divergências lexicais de 
palavras que parecem à primeira vista iguais (os chamados amigos falsos do intérprete). O 
exemplo mais famoso é embaraçado ou constipado que em espanhol significam, 
respectivamente, grávida e quem tem prisão do ventre, o que provoca na tradução um grande 
número de equívocos e mal entendidos. Em russo, os exemplos mais simples são: a palavra 
журнал [jurnal] que quer dizer revista; Cигара [si’gar�] quer dizer charuto, enquanto um 
cigarro é сигарета [sig�’ret�]; Электрик [�lektrik] significa electricista, e eu própria assisti 
a um erro do intérprete que chamou eléctrico a Lech Valesa, presidente polaco naquela altura.  
 
Conclusão  
 
Destacámos aqui algumas particularidades do ensino do português aos russofalantes, as 
diferenças estruturais entre as nossas línguas, os erros e as dificuldades provenientes delas. 
Segundo a tradição do ensino de línguas estrangeiras existente no nosso país, redigimos os 
nossos manuais de português, tomando-as em conta. Criamos um compêndio de exercícios 
gramaticais especiais. Esperamos que a nossa experiência seja útil também para os nossos 
colegas. 
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