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O ensino de Português – Língua Estrangeira no contexto tipologicamente distante   
 
1. Na primeira etapa do ensino - aprendizagem do Português no contexto dos alunos 
universitários que falam Russo não podemos aplicar o método comunicativo, porque as nossas 
línguas são tipologicamente distantes. O Russo, que pertence às línguas eslavas, tem 
particularidades fonéticas e gramaticais que tornam indispensáveis as explicações teóricas e um 
certo treino gramatical. Vamos dar só alguns exemplos: 
 
a) Assim, no plano fonético, os russos não distinguem o o aberto do o fechado, o e aberto do e 
fechado que na língua materna deles não são fonemas distintivos. A alternância vocálica de novo 
– nova – novos, porto – portos - porta é capaz de surpreender e chatear qualquer aluno. 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 – Moscou – pronuncia-se como Maskvá, molokó –
leite – como mǝlakó).  
 
b) 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 na casa. V dom vochiol tchelovék 
– Um homem entrou na casa.  
 
c) Os determinantes colocam-se antes da palavra determinada: a ordem normal no SN é adjectivo 
– substantivo, no SV, advérbio – verbo (como, aliás, em Inglês).  
 
d) Os possessivos da terceira pessoa concordam em pessoa e em gênero com o possuidor, e não 
com o objecto possuído (outra vez como em Inglês: his book), daí, temos evó kniga – o livro 
dele, e não seu livro. 
 
e) O Russo não tem Modo Subjuntivo (só Condicional), nem concordância dos tempos, a 
antecedência em relação ao passado não é explicitada (porque não há pretérito mais-que 
perfeito), os verbos modais não obrigam ao uso do Subjuntivo, e 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. A frase: O Antônio explicou que quando ele crescesse ia tornar-se jornalista será 
traduzida, sob a influência da língua materna, como *O Antônio explicou que quando crescerá se 
tornará jornalista. A gramática, no nosso caso, tem que ser aprendida conscientemente, porque na 
mentalidade de russofalantes estes fenómenos não existem.  
 
f) Os choques gramaticais e culturais continuam no vocabulário: enquanto os portugueses 
consideram o domingo o primeiro dia da semana, os russos começam a contagem a partir da 
segunda-feira (ponedel’nik, o dia depois do dia de lazer). Daí, a terça-feira para eles é 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). Só aos sábados e aos domingos é que os alunos podem 
descansar, porque a denominação destes dias coincide em ambas as línguas, vindo, 
respectivamente, da tradição judaica e cristã. 
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2. São apenas uns poucos exemplos de particularidades e peculiaridades que desunem as nossas 
línguas. Claro que há também afinidades que temos que aproveitar. Mas o aluno universitário 
que no quarto ano deve chegar ao nível de proficiência deve compreender o porquê de  
fenômenos gramaticais. É por isso que usamos o método ecléctico, começando pela explicação 
gramatical, o treino de um certo fenômeno gramatical em exercícios, recorrendo às 
transformações; e só depois passamos à conversação e à comunicação.  
 
3. Outra distinção importante que nos distingue é a seguinte: não podemos ensinar Português 
com base em texto qualquer. O aluno que sai da sala de aula volta ao ambiente linguístico russo. 
Não vai adquirir outros conhecimentos fora dela. Por isso achamos que o texto que o professor 
traz é muito importante. Na primeira etapa não pode ser gramaticalmente difícil, nem conter 
muitos vocábulos desconhecidos. Daí, optámos pelos textos e diálogos actualizados escritos pelo 
nosso leitor português João Mendonça João (um nativo que conhece a realidade portuguesa), 
com comentários e exercícios feitos pelos professores russos (que sabem bem que factos da 
língua devem ser analisados em primeiro lugar). Portanto, os textos são uniformizados e iguais 
para todas as turmas e todos os professores, o que, claro, tira o sabor da criatividade de uma aula. 
Mas em compensação isso fornece a todos os alunos uma certa base de palavras e expressões que 
são necessárias para o nível de sobrevivência. Os alunos primeiro memorizam os  textos, e só 
depois constroem as suas próprias enunciações. As unidades que estamos agora a fazer foram 
aprovadas nas turmas do 1 ano durante dois anos, e deram bons resultados: depouis de 1 ano de 
studos os alunos que vão para Portugal para os Cursos de Verão têm bastantes competências 
linguísticas para ir logo para o curso intermediário. 
 
 
 
 

 
 


