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“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas 

começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, 

torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem 

uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a água com a 

mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até 

não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a 

roupa lavada na corda do varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma 

coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para 

dizer.”  

Graciliano Ramos, Linhas Tortas, 1962. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como principal objetivo conhecer e analisar as estratégias de estudo 
desenvolvidas por 14 estudantes estrangeiros na Universidade Federal de São João del-Rei 
UFSJ em meio às dificuldades com o Letramento Acadêmico, tais como as aulas e entrega de 
atividades em língua portuguesa. Consideramos os Novos Estudos do Letramento como nossa 
vertente de análise, mais especificamente os estudos sobre o Letramento Acadêmico (LEA; 
STREET, 1998, 2014; LILLIS, 2003; STREET, 2010; MACEDO, 2017, MACEDO; 
BARROSO, 2010; MARINHO, 2010; FIAD, 2011, 2015, 2016, 2017) que se dão no interior 
deste campo e, para a compreensão das estratégias propriamente utilizadas, fundamentamo-nos 
nas concepções de Bourdieu (1989, 1996a, 1996b, 2004). A pesquisa se dá através de um 
trabalho com entrevistas e questionários, considerando sujeitos advindos de nove países: Timor 
Leste, México, França, Chile, Peru, Alemanha, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Honduras. 
Além dos estudantes estrangeiros, a assessora internacional da instituição também foi ouvida 
para que pudéssemos conhecer melhor o processo de internacionalização da universidade. 
Nossa hipótese de pesquisa parte da ideia de que a língua portuguesa poderia ser um dificultador 
para esses estudantes, no sentido apontado por Macedo e Barroso (2010), que constataram que, 
mesmo para estudantes provenientes de países lusófonos, a língua portuguesa falada e escrita 
no Brasil apresenta desafios. De fato, a maior dificuldade elencada por todos os estrangeiros 
pesquisados foi a língua portuguesa e, para tal, o desenvolvimento de estratégias de estudo e 
aprendizagem se fez necessário tanto partindo dos próprios estudantes quanto da instituição e 
também dos professores. Foram encontrados três perfis básicos de estrangeiros: os 
intercambistas que permanecem por um período curto (geralmente seis meses a um ano); os 
estudantes que realizam toda a titulação no Brasil; e os pesquisadores estrangeiros que 
trabalham na universidade, sem vinculação a um curso específico. Tais perfis influenciam 
diretamente nas estratégias de estudo utilizadas por esses estrangeiros. Com o intuito de 
estabelecer uma relação entre as estratégias e as trajetórias dos estrangeiros, ocupamo-nos, em 
um capítulo à parte, de discorrer sobre as trajetórias de dois dos 14 estudantes pesquisados, 
relacionando-as com as estratégias de estudo por eles utilizadas. Compreendemos que a 
influência dos familiares, a presença dos capitais social, cultural e econômico e a consideração 
do “bom aluno” são determinantes para a construção do perfil de estudante que realiza seus 
estudos em um país estrangeiro. A internacionalização na UFSJ, apesar de ter se iniciado de 
forma um pouco tardia, é capaz de proporcionar diversos ganhos tanto para estrangeiros quanto 
para os brasileiros. Consideramos que um fortalecimento das ações mais locais de 
internacionalização, em meio à atual situação do país, seja um fator satisfatório para que uma 
formação intercultural seja possível, proporcionando trocas de experiências e criação de redes 
de pesquisa com instituições no exterior. Quanto às dificuldades relacionadas ao Letramento 
Acadêmico, vislumbramos ser uma premissa interessante a criação de centros ou laboratórios 
de Letramento Acadêmico similares ao existente na Universidade de São Paulo, que não 
somente é capaz de auxiliar na escrita de estrangeiros, como também poderia beneficiar a todos 
os estudantes da universidade. 
  
Palavras-chave: Internacionalização. Estudantes estrangeiros. Letramento Acadêmico. 
Estratégias. Trajetórias.  
 

 

 



ABSTRACT 
 

The present work had as main objective to know and to analyse the strategies of study 
developed by 14 foreign students in the Federal University of São João del-Rei (UFSJ) amidst 
the difficulties with the Academic Literacy, such as classes and assignments to be submitted in 
portuguese. Considering the new studies on literacy as our analysis angle, more specifically the 
studies on Academic Literacy (LEA; STREET, 1998, 2014; LILLIS, 2003; STREET, 2010; 
MACEDO, 2017, MACEDO; BARROSO, 2010; MARINHO, 2010; FIAD, 2011, 2015, 2016, 
2017) which occurs in this field and, for the properly understanding of these used strategies, 
we based ourselves on the conceptions of Bourdieu (1989, 1996a, 1996b, 2004). The research 
is given through a work with interview and questionnaires, considering individuals coming 
from nine countries: East Timor, Mexico, France, Chile, Peru, Germany, São Tomé and 
Príncipe, Cape Verde and Honduras. Apart from foreign students, the institution international 
adviser was also heard in order to know better the university internationalization process. Our 
research hypothesis comes from the idea that portuguese could be an issue for these students, 
on the aspect pointed out by Macedo and Barroso (2010) who determined that, even for students 
coming from lusophone countries, the portuguese spoken and written in Brazil can present 
challenges. Indeed, the greatest difficulty catalogued by all foreigners surveyed was the 
portuguese language and because of that the development of studies strategies were necessary 
to be done by the students themselves and also by the institution and teachers. Three basic 
foreign profiles were found: exchange students who stay for a short period (usually six months 
to a year); the students who accomplish all their qualification in Brazil, and the foreign 
researchers who work at the university, with no connection to a specific course. Such profiles 
influence directly on the strategies of studies used by these foreigners. Aiming to establish a 
relation between the strategies and trajectories of these 14 foreigners, we occupied ourselves, 
in an aside chapter, to expatiate on the trajectory of two of the 14 researched students, relating 
them to the strategies of study they used. We understand the influence of family members, the 
presence of social, economical and cultural capitals and the “good student” consideration are 
determining for the construction of the student profile who accomplish his studies in a foreign 
country. The internationalization at UFSJ, despite having started a little late, is capable of 
providing several gains for both foreign and brazilian students. We consider that a 
strengthening of more local actions of internationalization, amidst the current situation of the 
country, to be a satisfactory factor for the possibility of intercultural formation, providing 
exchange of experiences and the creation of research network with institutions abroad. With 
respect to the difficulties related to the Academic Literacy, we glimpsed it to be an interesting 
premise to the creation of centers or laboratories of Academic Literacy similar to the one 
existing at University of São Paulo, which is not only capable of assisting in the writing of 
foreigners but could also benefit all the university students. 
 
Keywords: Internationalization. Foreign students. Academic Literacy. Strategies. Trajectories. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação visa apresentar nossa pesquisa, tendo como foco as estratégias 

de estudantes estrangeiros para lidarem com o campo acadêmico, suas práticas de letramento e 

trajetórias. Letramento Acadêmico refere-se a uma perspectiva desenvolvida em meados da 

década de 1990, em meio às investigações de Lea e Street (1998) e influenciada pelos Novos 

Estudos do Letramento. Essa perspectiva vislumbra oportunidades de pesquisa e ensino, 

considerando as dificuldades dos estudantes ao se depararem com o ambiente acadêmico, visto 

como um ambiente novo, com gêneros próprios, diferente daqueles conhecidos pelos alunos até 

então. Desta forma, a leitura e a escrita na academia são vistas como um fazer social, ligadas às 

identidades daqueles que as praticam (STREET, 2010).  

Como pano de fundo, apresentamos uma discussão sobre os processos de 

internacionalização enquanto área de pesquisa e enquanto política em processo de 

desenvolvimento no Brasil. A internacionalização se apresenta como sendo um processo 

complexo e com muitas faces, implicando, principalmente, a mobilidade de pessoas de um país 

para outro, tendo como um dos objetivos a realização de estudos superiores. Sabendo que o 

processo de internacionalização, bem como a forma como os agentes dessa internacionalização 

se inserem e se apropriam, ocorrem em meio a relações tensas, objetivamos compreender como 

os estudantes estrangeiros lidam com sua condição, estando vinculados à Universidade Federal 

de São João del-Rei – UFSJ.  

Tal interesse de pesquisa deriva de um estudo anterior realizado por Macedo e Barroso 

(2010) em que, ao pesquisarem estudantes africanos, vinculados à mesma instituição, 

constataram que, em meio à percepção de diferentes dificuldades, os estudantes desenvolveram 

estratégias de estudo para melhor lidarem com elas. Portanto, tal estudo evidenciou, dentre 

outras coisas, que mesmo sendo provenientes de países lusófonos, o fato de tais estudantes 

terem sido alfabetizados em língua portuguesa em seus países de origem não era garantia de 

inserção sem percalços no ensino superior brasileiro.  

Ao analisar a literatura disponível no Brasil, percebemos que o estudo descrito acima é 

o único publicado com o foco nas práticas de Letramento Acadêmico de estudantes estrangeiros 

baseando-se nos Novos Estudos do Letramento. Nessa perspectiva, buscamos aprofundar a 

compreensão sobre a inserção dos estrangeiros em práticas de letramento no ensino superior, 

buscando articular a perspectiva do Letramento Acadêmico (LEA; STREET, 2014; LILIS, 

2003; STREET, 2010, dentre outros) com alguns conceitos sociológicos de Bourdieu (1989, 

1996a, 1996b, 2004), como os de estratégias, capital e trajetórias, por exemplo.  
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À vista disso, buscaremos dialogar não apenas com Macedo e Barroso (2010), mas 

também com outros estudos que, apesar de não enfocarem necessariamente o Letramento 

Acadêmico, demonstram as diversas dificuldades elencadas por estrangeiros neste contexto. 

Assim, nossa hipótese é a de que existem dificuldades de adaptação dos estudantes estrangeiros 

em contexto brasileiro, principalmente em relação à língua. A partir disso, tencionamos 

compreender quais as estratégias utilizadas por esses estudantes para melhor lidarem com o 

campo acadêmico, sanando ou diminuindo suas dificuldades, considerando que essas 

estratégias estão fortemente influenciadas pelas trajetórias destes estudantes, e vise versa.  

O principal objetivo desta empreitada é o conhecimento e a compreensão das práticas 

de Letramento Acadêmico que os estudantes estrangeiros desenvolvem na UFSJ, identificadas 

em meio aos diversos cursos em que estão inseridos, enfocando as estratégias por eles 

desempenhadas para lidar com as dificuldades acadêmicas e linguísticas percebidas. Sabe-se 

que as estratégias são desenvolvidas, levando-se em consideração as trajetórias dos sujeitos que 

as praticam (BOURDIEU, 2008). A partir deste entendimento, buscamos estabelecer, também, 

uma relação entre as trajetórias de dois dos estudantes pesquisados e as estratégias por eles 

relatadas. A priori, trazemos alguns objetivos específicos que nortearam as impressões aqui 

relatadas e que nos servirão de suporte para as próximas indagações: a) conhecer um pouco das 

questões relativas à internacionalização do ensino superior, principalmente no contexto 

brasileiro com o foco nas ações realizadas na UFSJ para a internacionalização da universidade; 

b) compreender como os estudantes estrangeiros se inserem na UFSJ; c) compreender quais as 

dificuldades relatadas e, consequentemente, quais estratégias são por eles desenvolvidas para 

sanar as dificuldades percebidas; e d) verificar como as estratégias relatadas se relacionam com 

as trajetórias destes estudantes.  

As informações que serão aqui apresentadas foram produzidas por meio de uma série 

de entrevistas realizadas com 14 estudantes estrangeiros, de alguma forma vinculados à UFSJ, 

no período de outubro a dezembro de 2017, bem como uma entrevista com a assessora 

internacional da universidade, além de documentos oficiais. Concomitantemente, foram 

aplicados dois questionários visando conhecer melhor os respondentes e, a partir do 

preenchimento deles, foram escolhidos dois estudantes para a realização de uma entrevista 

individual posterior, para o aprofundamento das questões relativas às trajetórias destes 

indivíduos.  

Conforme dados da assessoria internacional, neste período especifico, havia ao todo 28 

estudantes estrangeiros e, durante o ano de 2017, passaram pela instituição cerca de 45 

estudantes estrangeiros. Identificamos, em nossas entrevistas, três perfis diferentes de 
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estudantes: aqueles que realizam o curso todo em nosso país; os que realizam intercâmbios de 

seis meses a um ano de duração; e, ainda, aqueles que figuram em parcerias de pesquisa na 

universidade, não estando vinculados propriamente a algum curso, realizando alguma 

disciplina.  

As dificuldades com a língua foram unanimes em todos os 14 relatos e diferentes 

estratégias são adotadas pelos próprios estudantes, pela instituição, ou mesmo pelos 

professores. O auxílio de colegas e as anotações para estudo foram as estratégias mais 

recorrentes entre os estudantes. Alguns professores concedem aos estudantes, geralmente 

intercambistas, a permissão de entrega das atividades das disciplinas na língua materna do 

estrangeiro, inglês ou espanhol. Em casos específicos, a instituição direciona monitores aptos 

para a tradução das aulas para a língua do estrangeiro, quando há essa necessidade. As 

trajetórias de dois estudantes selecionados indicam que a decisão de estudar no Brasil advém 

de uma escolarização anterior satisfatória, com o intuito de afinidade com a figura do “bom 

aluno”. Alguns comportamentos relatados – como a disciplina ou algumas estratégias de estudo 

– advém destes processos anteriores.  

Com vistas a atender aos objetivos da pesquisa, elaboramos as seguintes perguntas, a 

fim de nortear nossas análises: O que leem e o que escrevem os estudantes estrangeiros 

vinculados à UFSJ? Quais são as dificuldades que esses estudantes encontram que se 

relacionam à língua portuguesa? Quais as estratégias adotadas pelos professores, pelos próprios 

estudantes e também pela instituição, com vistas a sanar ou diminuir tais dificuldades? Como, 

em alguma medida, as trajetórias destes estudantes influenciam nas estratégias desenvolvidas?  

De posse das transcrições, em meio à análise dos dados produzidos a partir das 

entrevistas, consideramos quatro frentes de análise que objetivaram: 1) Compreender as 

dificuldades com a língua relatadas pelos estudantes; 2) Identificar as estratégias por eles 

utilizadas para melhor lidarem com essas dificuldades (considerando também as dos 

professores e instituição); 3) Compreender quais gêneros textuais esses alunos leem e produzem 

dentro e fora da academia; e a 4) Relação entre as trajetórias e as estratégias de dois dos 14 

estudantes pesquisados.  

Com efeito, organizamos o presente estudo ao longo de cinco capítulos. No primeiro, 

iremos discorrer sobre a internacionalização, com foco no Brasil, com vistas a compreender o 

que vem a ser esse fenômeno, quais os principais dados acerca das ações em nosso país, o que 

tem sido produzido no assunto e, mais especificamente, conhecer o programa mais atuante na 

inserção de estrangeiros no Brasil: o PEC-G. Além disso, o primeiro capítulo apresenta, por 

meio de análise documental e de entrevista com a assessora internacional da universidade, quais 
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são as principais ações em internacionalização da UFSJ. O segundo capítulo irá tratar do 

Letramento Acadêmico, além de apresentar uma breve revisão do que se tem produzido acerca 

da perspectiva. No terceiro capítulo abordaremos as especificidades das pesquisas com 

entrevistas e questionários à luz de Bourdieu (2007). No quarto capítulo, apresentaremos nossas 

análises acerca do que foi produzido com base nas primeiras entrevistas que visaram 

compreender as dificuldades e estratégias desenvolvidas pelos estudantes. Apresentamos, 

ainda, a visão da assessora internacional acerca das informações levantadas. Finalmente, no 

quinto capítulo, buscamos estabelecer uma relação entre as estratégias apresentadas no quarto 

capítulo e as trajetórias de dois dos 14 estudantes pesquisados.  
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1 INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

Para tratarmos das formas como os estudantes estrangeiros relatam suas vivências no 

ensino superior brasileiro, mais especificamente suas estratégias para a compreensão tanto da 

língua quanto dos conteúdos estudados em nosso país, é necessário que abordemos um pouco 

acerca das razões e dos mecanismos pelos quais estudantes se inserem no contexto brasileiro. 

Tais “intercâmbios culturais” apenas se fazem possíveis porque o Brasil é um país que, em meio 

à globalização, reconheceu a necessidade da integração com outros países em favor da 

ampliação das oportunidades para estudo e, principalmente, a troca que a inserção de estudantes 

estrangeiros ou a ida de estudantes brasileiros para outros países pode proporcionar. 

Neste sentido, em primeira instância, é essencial o reconhecimento de que esses sujeitos 

que aqui irão aparecer, relatando suas dificuldades e aspirações em relação ao ensino no Brasil, 

participaram de processos complexos e advém de realidades, muitas vezes, marcadas pela falta 

de estrutura e oportunidades de estudo que ora nosso país oferece. É por meio dos processos de 

internacionalização que estudantes estrangeiros são levados a buscarem uma formação que, em 

alguns casos, pode não estar disponível em seus países de origem, contudo, a chegada até aqui 

é um trajeto penoso. Assim sendo, cabe enunciar o que compreendemos como 

internacionalização no cenário global. Cabe, também, compreender como esses processos se 

iniciaram no Brasil e como estamos atualmente em termos de ações de internacionalização. 

Este capítulo se organiza de modo a expressar inicialmente como a internacionalização 

se inicia no Brasil, além de demonstrar, em termos quantitativos, nossas ações para que 

estudantes estrangeiros possam alcançar determinada titulação em nosso país. Enfocamos os 

aspectos de recepção de estudantes estrangeiros, ao invés das atividades que visam à titulação 

de brasileiros no exterior porque os diálogos que aqui serão demonstrados tratam apenas deste 

perfil de estudantes. Ademais, apresentaremos o que têm produzido os pesquisadores brasileiros 

e estrangeiros em termos de internacionalização, elencando, principalmente, os achados que 

demonstram traços importantes dessa política. Finalmente, trataremos especificamente de um 

dos programas que mais viabiliza a inserção de estrangeiros no cenário educacional brasileiro: 

o PEC-G.  
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1.1 Internacionalização, conceito e aplicação no caso do Brasil  

 

De acordo com o Censo da Educação Superior, realizado pelo INEP em 2016, o Brasil 

contava, na época, com 15.803 estudantes estrangeiros de 174 nacionalidades diferentes. 

Apesar de parecer, inicialmente, um número expressivo, esse total representou apenas 0,2% do 

montante de matrículas realizadas no ensino superior no período. Destes alunos, cerca de 45% 

são provenientes de países localizados no continente americano e 28% pertencem ao continente 

africano. Ainda é pertinente apontar que 14% são provenientes da Europa, 11% de países 

asiáticos e 2% da Oceania.  

 

Gráfico 1: Valores percentuais de matrículas no ensino superior por estudantes estrangeiros no ano de 2016 por 
continente de origem 

 

Fonte: Adaptação INEP (2016). 

 

Segundo esse mesmo relatório, é a Angola, na África, o país que mais enviou estudantes 

ao Brasil. O dado pode ser verificado a partir do gráfico 02 que evidencia o número de 

matrículas realizadas por estudantes estrangeiros no Brasil, nos idos de 2016, por país de 

origem.  
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Gráfico 2: Número de matrículas no ensino superior brasileiro de estudantes estrangeiros por país de origem em 
2016 

 

Fonte: Adaptação Brasil/Inep (2016). 

 

Conforme demonstra Feijó (2013), em sua dissertação de Mestrado, as ações de 

internacionalização em nosso país se intensificaram a partir do Processo de Bolonha, iniciado 

em 1998 na França. O Protocolo de Bolonha foi uma declaração assinada conjuntamente entre 

a Alemanha, França, Itália e Reino Unido, com vistas a promover “um espaço europeu de 

educação superior”, também conhecido como Declaração de Sorbonne. Em 1999, mais 29 

países da Europa assinaram a declaração, inclusive Portugal, estabelecendo metas até o ano de 

2010, com vistas à promoção da mobilidade de estudantes e professores de forma coerente e à 

melhor qualificação destes agentes: 

 

Essa reforma não é imposta aos governos nacionais nem às universidades; a 
Declaração de Bolonha é um compromisso voluntário de cada país europeu signatário, 
no sentido de reformar o seu próprio sistema de ensino. O processo surgiu por meio 
de acordos e projetos e da necessidade e vontade de partir, através de estudos, em 
busca de novos horizontes, interagindo em outros países que pudessem oferecer novos 
conhecimentos técnicos e culturais, por meio de intercâmbios. Em um primeiro 
momento, somente os países da Comunidade Europeia faziam parte desse acordo, mas 
aos poucos, outros países foram aderindo-o e readequando o seu ensino superior 
(FEIJÓ, 2013, p. 35). 
 

Com a globalização, a necessidade de se especializar para o mercado de trabalho 

mostrou-se uma importante face dos processos de mobilidade internacional de estudantes. Para 

Feijó (2013), além de buscar melhores condições de ensino, a mobilidade internacional buscava 
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atender às demandas comerciais, uma vez que “esses alunos também consumiam e pagavam 

taxas no país que os acolhiam, e o que parecia bom, como a troca de conhecimento, tornou-se 

algo também lucrativo” (FEIJÓ, 2013, p. 35). A autora lembra que o processo de 

internacionalização, apesar de ser influenciado pela globalização, não corresponde à própria 

globalização, como alguns costumam acreditar, mas sim, a questões mais ligadas à educação, 

favorecidas por acordos entre governos e instituições privadas.  

Para a autora: 

 

[...] podemos entender a globalização como um fenômeno mais abrangente, não se 
referindo apenas à educação, mas também à economia e à cultura, envolvendo acordos 
comerciais; enquanto internacionalização relaciona-se com as práticas exercidas no 
âmbito da educação por governos e instituições (FEIJÓ, 2013, p. 36). 
 

Para Gusmão (2011), a globalização acaba por proporcionar alterações nas relações 

sociais e econômicas, de forma mundial, fazendo aumentar a imigração, principalmente, de 

pessoas originárias de países africanos falantes de língua portuguesa. Contudo, para que um 

país se estabeleça na educação em nível internacional, é importante a criação de políticas que 

amparem as estratégias governamentais para tal estabelecimento. Nessa acepção, os acordos 

internacionais firmados entre países se mostram como fatores fundamentais para o avanço da 

ciência em nível mundial.  

 

As políticas de internacionalização da educação iniciaram-se timidamente, com a 
prática de intercâmbio de forma esporádica nas primeiras décadas do século XX, com 
estudantes latino-americanos. No entanto, a formalização de acordos do Brasil com 
países estrangeiros teve início após a Segunda Guerra Mundial. Durante os anos 1960, 
esse processo ocorria através de acordos bilaterais para a cooperação científica e 
tecnológica, nos quais a ampliação dos convênios e do número de estudantes-
convênio e o movimento da reforma da universidade brasileira merecem ser 
destacados (FEIJÓ, 2013, p. 37). 
 

Helbert Silva (2014) esclarece que antes do entendimento acerca da internacionalização, 

é necessário que se compreenda como a globalização afeta ações entre países, assumindo que, 

inicialmente, ações globais visavam a integração entre países com interesses puramente 

econômicos. Porém, tal intento acabou por favorecer outros segmentos, afetando a educação, 

por consequência, já que os avanços trazidos pela globalização acabam por exigir “da sociedade 

um preparo maior em termos de formação acadêmica e profissional” (SILVA, H., 2014, p. 15).  

Para Morosini e Nascimento (2017), em relação às produções internacionais, não se 

encontra um grande número de estudos sobre internacionalização provenientes de 

pesquisadores brasileiros. Os estudos existentes não parecem se vincular à uma área específica 
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de conhecimento. Suas principais áreas de estudo estão entre as ciências humanas e ciências 

sociais, sendo que as maiores preocupações estabelecidas pelos estudos enfocam o próprio 

conceito de internacionalização, em face das tensões que dela acabam decorrendo.  

Para as autoras: 

 

A internacionalização da educação superior vem se constituindo em um dos principais 
motes da universidade na contemporaneidade. Via de regra, ela está relacionada à 
qualidade, à excelência, à inovação, ao conhecimento e a outros diferentes temas, 
destacando-se, na grande parte das vezes, a contribuição positiva dessa presença 
(MOROSINI; NASCIMENTO, 2017, p. 02). 
 

Já para Oliveira (2007), as universidades possuem interesses claros no desenvolvimento 

de ações para a internacionalização, com foco na expansão do conhecimento e aumento 

quantitativo das pesquisas pelas instituições envolvidas. Além disso, há também a clara 

intenção da cooperação, como ponto central das medidas, assumindo que, de posse de sólidas 

bases de conhecimento, os estudantes serão capazes de retornarem aos seus países de origem e 

contribuirão satisfatoriamente para o engrandecimento destes.  

 

O interesse das instituições, neste panorama, é o de ampliar as suas capacidades como 
promotoras de novos conhecimentos, isto requer recrutar estudantes de outros países 
com capacidade acentuada e com condições de melhorar qualitativamente o nível de 
pesquisa e de ensino das universidades e dos interesses internos de cada país. 
Também, há o interesse de preparar esses estudantes academicamente para que 
retornem aos seus países e para que sejam capazes de melhorar as condições de vida 
e da qualidade acadêmica de seus países de origem. Essas estratégias estão no centro 
dos acordos entre países que desenvolvem cooperação entre si, relações bilaterais, 
relações internacionais e regionais (OLIVEIRA, 2007, p. 03). 

 

Oliveira (2007) demonstra que o Brasil inicia suas ações educativas visando à 

internacionalização tardiamente, quando comparado a outros países, em meados do século XX, 

constituindo-se como um dos últimos países da América Latina. Apenas a partir dos anos 1970, 

as instituições começam a receber verbas de agências de fomento visando à distribuição de 

bolsas para o estudo no exterior.  

Luce et al. (2016) explicam que o processo de internacionalização, que costumeiramente 

envolve as esferas do ensino superior, volta-se para o atendimento na profissionalização para 

mercados globalizados. No caso do Brasil, os investimentos nas ações que consideram a 

internacionalização das IES são de fundamental importância para que o país continue se 

desenvolvendo e se faça uma presença neste mundo globalizado. A internacionalização é, 

sobretudo, um jogo de poder.  
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Sendo a internacionalização um recurso que impulsiona os sistemas e instituições de 
educação superior a responder às necessidades educativas do mundo globalizado para 
os países em desenvolvimento como o Brasil investir na internacionalização da 
educação superior é, sem lugar a dúvidas, um processo fundamental para a sua 
inserção no mundo globalizado, em condições de soberania (LUCE et al., 2016, p. 
320). 
 

Para Luce et al. (2016), apesar de não ser o único aspecto da internacionalização nas 

universidades, a mobilidade, que é a saída física de estudantes ou professores do Brasil para o 

exterior, ou vice-versa, ainda é o aspecto das ações que mais se nota. Provavelmente, isso ocorre 

porque é nesta ação de entrada e saída que percebemos os efeitos da internacionalização de uma 

forma mais latente e concreta. Porém, não basta que enviemos estudantes ou sejamos capazes 

de receber estudantes estrangeiros sem que, para isso, tenhamos políticas norteadoras das ações. 

“A mobilidade ajuda no processo, mas a longo prazo e, por esta razão, é importante ter claros 

os objetivos nacionais que se deseja alcançar [...] para que se possa definir, inclusive a nível 

institucional, seus critérios de qualidade” (LUCE et al., 2016, pp. 321-322). 

Conforme ainda apresentam Luce et al. (2016), o Relatório de Implementação do 

Processo de Bolonha, ao considerar as metas para a mobilidade, demonstra que existem dois 

tipos de mobilidade, ou seja, duas formas pelas quais estudantes possam realizar cursos no 

exterior. São elas: a mobilidade de grau que ocorre quando o estudante, na condição de 

estrangeiro, busca em outro país a realização de um curso de forma integral e  a mobilidade de 

crédito que ocorre quando, já matriculados em uma IES de seu país, os estudantes vão a outro 

país cursar disciplinas específicas por determinado período de tempo; são o que chamamos aqui 

de intercambistas. As disciplinas cursadas em outro país, em título de modalidade de crédito, 

são aproveitadas no seu curso de origem e, no caso de estudantes em situação de mobilidade de 

grau, é garantido a eles o direito de praticarem a profissão em seu país com a formação em país 

estrangeiro. 

No caso da UFSJ, encontramos os dois tipos de mobilidade presentes na situação dos 

estudantes estrangeiros entrevistados. Alguns estudantes estão no país em busca da titulação 

em mobilidade de grau, realizando o curso integralmente, e outros estão aqui por um pequeno 

período, geralmente entre seis meses e um ano, em busca de cursar disciplinas, a fim de 

aproveitá-las em suas instituições de origem. Em nossa pesquisa, identificamos ainda o que 

talvez poderia ser considerado como um terceiro grupo, distinto dos citados anteriormente, que 

se refere àqueles estudantes que chegam ao Brasil para realizar pesquisas ou estágios na 

universidade. Acreditamos ser esse um grupo distinto porque, em ambos os casos anteriores, é 

necessário que o estudante tenha uma vinculação como aluno da instituição e, neste caso, não 
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há a obrigatoriedade de se cursar disciplinas nos cursos ofertados. Geralmente, tais estudantes 

já terminaram seus estudos ou se encontram em vias de término e não irão, necessariamente, 

creditar disciplinas realizadas aqui em suas instituições de origem.  

O que podemos perceber é que os estudantes que buscam a mobilidade de grau o fazem 

por meio de programas que serão explicitados mais adiante como o PEC-G, o PEC-PG ou 

acordos específicos como os que ocorrem com os países do Timor Leste ou Angola e, 

geralmente, são provenientes de países africanos, asiáticos ou latino-americanos. Dentre tais 

programas, também há o esquema de cooperação, no caso do BRAMEX e BRACOL, em que, 

ao recebermos estudantes para cursar integralmente o ensino superior, também enviamos 

brasileiros para os mesmos países que serão atendidos nas mesmas condições que os 

estrangeiros.  

No relatório da CAPES que sintetiza os dados encontrados em outubro de 2017 acerca 

das ações de cooperação internacional em programas de pós-graduação com notas entre 3 e 7 

das instituições de ensino superior, a internacionalização é assim definida: 

 

A internacionalização pode ser entendida enquanto um processo amplo e dinâmico 
envolvendo ensino, pesquisa e prestação de serviços para a sociedade, além de 
construir um recurso para tornar a educação superior responsiva aos requisitos e 
desafios de uma sociedade globalizada. É o estágio mais elevado das relações 
internacionais entre as universidades. Conceitualmente, podemos dividi-la em dois 
tipos: a passiva, onde ocorre a mobilidade de docentes e discentes para o exterior; e a 
ativa, onde o fluxo é inverso (BRASIL/CAPES, 2017, p. 06). 
 

Também considerada como uma relação bilateral, a internacionalização busca não 

apenas proporcionar experiências de pesquisadores brasileiros no exterior, como também, 

proporcionar ensino a estudantes de outros países em solo brasileiro, contribuindo assim, para 

a troca cultural e avanço nas relações internacionais. Porém, é importante que se tenha em 

mente que é necessário avaliar e atuar de modo que a mobilidade proporcione mais que a saída 

física de um país a outro, com base em políticas sólidas e planejadas. 

 

A promoção da internacionalização da educação superior, no âmbito governamental, 
necessita ter um significado estratégico para o país. A abertura das universidades 
brasileiras para o mundo precisa ser de mão dupla, no sentido de levá-las à 
modernização e à inovação, a partir da cooperação internacional entre diferentes 
países e, consequentemente, buscar a promoção do desenvolvimento nacional 
(MIRANDA; STALLIVIERI, 2017, p. 591). 
 

De acordo com Ojima et al. (2014), o conceito entendido por internacionalização é, em 

certa medida, aplicado desde a Idade Média, quando foram criadas as primeiras escolas 
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europeias, já que estavam presentes professores advindos de diversos locais “constituindo 

comunidades internacionais em busca de um objetivo em comum: o conhecimento” (Ibidem, p. 

175).  

 

Na educação superior a internacionalização equivale, portanto, a um movimento de 
grande abertura dos países às relações sociais externas visando à ampliação de 
competências diversas, como, por exemplo, educacionais, científicas e tecnológicas. 
Concretamente, ela pode se manifestar pelo crescente aumento da movimentação 
transnacional de pesquisadores, estudantes e professores universitários. O 
conhecimento mútuo gerado por esse movimento acontece em contextos igualmente 
diversificados: social, educacional, cultural, político, geográfico, econômico e 
linguístico, dentre outros (SOUSA, 2017, p. 348). 
 

Conforme pode ser verificado no Balanço Social da Secretaria de Educação Superior – 

SESu (2014), a internacionalização é vista como um termo que abrange diversas esferas 

considerando um olhar para além das fronteiras na educação superior. Contudo, o relatório 

considera que a internacionalização se refere tanto à mobilidade estudantil ou docente e também 

aos esforços que envolvem tal mobilidade, uma vez que a criação de escritórios para a assessoria 

internacional nas universidades, cursos de idiomas promovidos ou a criação de projetos e 

programas que a beneficiem também são responsáveis pela estruturação das ações 

internacionais no país.  

 

Internacionalização é termo usado, cada vez mais, para invocar a dimensão 
transfronteiriça da educação superior, seja na graduação, nos cursos sequenciais ou na 
pós-graduação. O conceito abrange as seguintes atividades e iniciativas: mobilidade 
estudantil e docente, intercâmbio de informações, projetos e programas internacionais 
ou transnacionais, acordos bi ou multilaterais, pesquisas conjuntas, ensino de língua 
estrangeira na universidade, dupla diplomação, ensino em língua estrangeira, 
manutenção de escritório de representação ou de sede de ensino em outro país, ensino 
a distância transfronteiriço, bem como toda iniciativa com uma dimensão 
internacional, intercultural e ou/mundial no processo de educação superior, tanto em 
território nacional quanto estrangeiro (BRASIL/MEC, 2014, p. 70). 
 

Conforme este mesmo relatório, a UNESCO informou, no ano de 2012, que o Brasil 

possuía 30.729 estudantes brasileiros em situação de mobilidade, tendo recebido, no mesmo 

período, cerca de 14.432 estudantes estrangeiros em instituições públicas e privadas. Em 

parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior no Brasil – Andifes, no ano de 2013, em meio ao “Seminário sobre Internacionalização 

da Educação Superior”, foram definidos cinco eixos de atuação estratégicos para a 

internacionalização, quais sejam: a estrutura, a capacitação, a língua, a mobilidade e o 

aproveitamento de estudos. Nesta vertente, existem hoje quatro frentes na busca pela 

internacionalização da universidade consideradas pela SESu que são: o programa PEC-G, o 
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programa Idiomas sem Fronteiras (extinto), a promoção da educação superior no Mercosul e os 

intentos das universidades federais que possuem vocação internacional (MEC, 2014).  

Em “Five Myths about Internationalization”, ou “Cinco Mitos sobre 

Internacionalização”, Jane Knight (2011) demonstra como o conceito de “internacionalização” 

pode ter sido modificado, ao longo dos tempos, saindo de uma conotação educacional, na 

adoção de políticas públicas para pesquisas no ensino superior, até a denominação de quaisquer 

aspectos que estejam relacionados, mesmo que de forma remota, a assuntos globais ou 

interculturais. Nesse ponto de vista, a fim de não perdermos o sentido do conceito e as ações 

que o integram, vale destacar o que a autora considera como mitos nas medidas que afirmam 

promover as relações internacionais em nosso tempo.  

Em primeira instância, Knight (2011) esclarece que estudantes estrangeiros não são 

agentes de internacionalização. Assim, como querem crer algumas instituições no Brasil, o 

simples fato de inserir um estrangeiro no contexto da universidade não é garantia que haverá 

uma troca intercultural entre estrangeiros e brasileiros de forma instantânea. Segundo a autora, 

“embora este seja um raciocínio bem-intencionado, muitas vezes não funciona dessa maneira 

e, em vez disso, serve para mascarar outras motivações – como geração de receita ou desejo 

para melhorar os rankings nas tabelas da liga global1” (Ibidem, p. 14). 

O segundo mito versa sobre o fato de uma universidade ser considerada 

internacionalizada não significar, necessariamente, que seus índices de qualidade melhorem. 

Na verdade, para Knight (2011), não se pode considerar que uma reputação internacional seja 

sinônimo de qualidade, quando, em alguns casos, tal fato pode estar encobrindo, na verdade, 

uma qualidade baixa em outros indicativos. Neste sentido, é oportuno que estejamos atentos a 

modelos de avaliação de qualidade que levem a crer, sobremaneira, a internacionalização, sendo 

ela mesma, um fator de qualidade, como o Times Higher Education ou o Academic Ranking 

das Universidades do Mundo que visam classificar as instituições em um sentido mais amplo. 

O terceiro mito irá compreender os acordos internacionais que promovem a 

internacionalização nas universidades. De acordo com Knight (2011), um número extenso de 

acordos existentes não significa maior prestígio e qualidade na IES, pelo contrário, na prática, 

é possível administrar até 100 acordos. Isso ocorre porque, apesar da existência dos acordos, 

um grande número deles torna inviável sua administração e cara sua manutenção, já que as 

ações de internacionalização envolvem departamentos, recursos humanos, professores e uma 

vasta gama de outros investimentos institucionais. Nessa perspectiva, para a autora, quantidade 

                                                 
1 Do original: While this is a well-intentioned rationale, it often does not work out that way and, instead, serves to 
mask other motivations – such as, revenue generation or desire for improved rankings on global league tables. 
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não significa qualidade, por isso, há um movimento para que as IES mantenham de forma ativa 

um número de acordos que fique entre 10 e 20, a fim de se estabelecerem relações realmente 

fortes e sustentáveis. 

Na mesma medida, o mito quatro visa alertar quanto ao credenciamento internacional 

em agencias de certificação de qualidade que credenciam empresas, principalmente as de 

engenharia que, conforme Knight (2011), vêm se popularizando ao redor do mundo. Para as 

empresas que participam destes credenciamentos, o que predomina é a convicção de que quanto 

mais internacionalizadas, melhor os serviços a serem disponibilizados – outro fator que leva a 

uma falsa qualidade por meio da internacionalização. “Um reconhecimento estrangeiro de 

qualidade não diz do escopo, a escala ou o valor das atividades internacionais relacionadas a 

ensino/aprendizagem, pesquisa e serviço à sociedade por meio de engajamento público ou 

iniciativa privada2” (Ibidem, p. 15). 

Por fim, o quinto e último mito relatado por Knight (2011) fala sobre a ideia que a 

internacionalização por si só será eficiente no impulsionamento da marca das universidades no 

contexto global. Na verdade, para a autora, intentos assim aproximam as instituições de 

empresas de marketing que apenas se interessam pela comercialização de seu produto. É 

inegável que a internacionalização irá gerar determinado reconhecimento, mas para a autora, 

esse não pode ser todo o objetivo das instituições, como se o reconhecimento pelo bom trabalho 

desempenhado fosse apenas um subproduto desta relação.  

 

Um elemento comum em muitos desses mitos é que os benefícios da 
internacionalização, ou o grau de internacionalização, podem ser medidos 
quantitativamente - o número de estudantes internacionais, professores estrangeiros, 
acordos institucionais, programas de educação transfronteiriça, projetos de 
investigação, acreditações estrangeiras, campus de filiais e assim por diante. Enquanto 
tentando quantificar os resultados como principais indicadores de desempenho podem 
atender aos requisitos de responsabilidade, eles não capturam os desempenhos 
humanos intangíveis dos estudantes, professores, pesquisadores e a comunidade que 
trazem significativos benefícios da internacionalização (KNIGHT, 2011, p. 15)3. 

 

Ao final, a autora alerta que, apesar da identificação destes mitos, ela não se posiciona 

contra a internacionalização, pelo contrário. Ocorre que, conforme ela mesma orienta, é 

                                                 
2 Do original: A foreign recognition of quality does not speak to the scope, scale, or value of international activities 
related to teaching/learning, research, and service to society either through public engagement or private enterprise. 
3 Do original: A common element in many of these myths is that the benefits of internationalization or the degree 
of internationality can be measured quantitatively—the number of international students, foreign faculty, 
institutional agreements, cross-border education programs, research projects, foreign accreditations, branch 
campuses, and so on. While trying to quantify outcomes as key performance indicators may serve accountability 
requirements, they do not capture the human key intangible performances of students, faculty, researchers, and the 
community that bring significant benefits of internationalization. 
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importante que estejamos atentos aos reflexos mercantilistas que as avaliações quantitativas em 

meio às relações de poder devido ao status das ações de internacionalização podem causar, em 

detrimento da real intenção dos programas. Muito se perde ao desconsiderar o efeito humano 

nas relações internacionais, atuando contrariamente a tudo o que as ações poderiam realmente 

nos oferecer.  

Gonçalves (2009) elenca uma série de atividades importantes que podem ser 

desenvolvidas de forma extracurricular, a fim de auxiliar a internacionalização dos currículos 

das universidades: 

 

1 – experiências de aprendizagem interculturais e internacionais (e.g., semanas 
internacionais); 
2 – debates, exposições e ciclos temáticos multi e interculturais (cinema e outras artes, 
colóquios, eventos literários…); 
3 – comunidades de prática e projetos conjuntos entre estudantes nacionais e 
internacionais; 
4 – peer tutoring e serviço voluntário que promova a cooperação entre estudantes 
nacionais e internacionais;  
5 – promover o uso das TIC para facilitar a mobilidade virtual; 
6 – fomentar a aprendizagem de línguas estrangeiras; 
7 – formação livre sobre outras culturas; 
8 – formação em comunicação intercultural (GONÇALVES, 2009, pp. 142-143). 

 

Em sua dissertação de mestrado, Mueller (2013) apresentou um quadro-resumo, 

baseando-se em Knight (2004), demonstrando que existem razões emergentes relacionadas à 

internacionalização das universidades e elas se dividem em razões em nível nacional e razões 

em nível institucional. Abaixo, reproduziremos o quadro adaptado por Mueller e discorreremos 

sobre as razões que levam as universidades a se internacionalizarem, de acordo com Knight 

(2004): 
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Quadro 1: Razões Emergentes – Níveis Nacional e Institucional 

Nível Razões 

Nacional - Desenvolvimento de recursos humanos 

- Alianças estratégicas 

- Transações comerciais 

- Construção da nação 

- Desenvolvimento social/cultural 

Institucional - Reputação e perfil institucional 

- Desenvolvimento de estudantes e professores 

- Geração de receita 

- Alianças estratégicas 

- Produção do conhecimento 

Fonte: Mueller (2013, p. 30), adaptado de Knight (2004, p. 23). 
 

De acordo com Mueller (2013), em nível nacional, o desenvolvimento de recursos 

humanos passa pela necessidade de formação de pessoal capacitado para lidar em mercados 

globalizados a fim de contribuir para o avanço da nação. As alianças estratégicas se exprimem 

pelo esforço conjunto entre instituições no ensino e pesquisa, proporcionando capacidade de 

competição e atendimento de propósitos culturais, políticos e econômicos. Com relação ao 

favorecimento das transações comerciais, elenca-se o fato de se ver a educação como um 

negócio capaz de proporcionar o lucro, demonstrando que avaliações positivas em 

internacionalização seriam capazes de atrair mais estudantes estrangeiros, bem como maiores 

investimentos em instituições privadas e também públicas. Com relação à construção da nação, 

a internacionalização é vista como um fator de avanço, promotor do desenvolvimento do país 

através da elevação da qualidade do ensino ofertado à população. Por fim, para os aspetos 

nacionais, tem-se o desenvolvimento cultural e social da nação que leva em consideração a 

multiculturalidade gerada pelas ações internacionais. 

Por outro lado, para as instituições que visam se adequar aos padrões de ensino 

internacionais, pode haver um aumento na visibilidade, com relação ao grau de qualidade e 

confiabilidade, aumentando a atratividade e investimentos governamentais. Destarte, 

professores e estudantes podem se inserir em projetos de pesquisa de interesse mundial 

favorecendo a produção do conhecimento em uma escala mais ampla, desenvolvendo assim, os 

agentes participantes deste processo.  
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Ao tratar das principais motivações para que as IES se tornem internacionalizadas, 

Jennifer Jenkis (2013 apud FINARDI; GUIMARÃES, 2017) aborda o tema tencionando 

classificar as universidades em cinco grupos que irão se diferenciar por seu perfil e razão para 

o atendimento aos quesitos internacionais de educação. Em primeiro plano, a autora chama de 

universidades domésticas, aquelas que se restringem ao contexto local no qual estão inseridas, 

sem a intenção de se expandirem propriamente. As universidades imperialistas, em certa 

medida, até demonstram uma maior capacidade para as ações internacionais, com vistas a 

atração de estudantes estrangeiros, porém pouco realizam concretamente para que tais ações 

ocorram, principalmente em relação às suas estruturas físicas, internamente. Em terceiro lugar, 

as universidades internacionalmente conscientes já se colocam no processo de modificação 

de sua estrutura para atenderem às necessidades da internacionalização, porém ainda não se 

encontram, necessariamente, realmente comprometidas com as políticas que envolvem a 

internacionalização. Em seguida, aloca-se as universidades engajadas internacionalmente, 

tais universidades já possuem uma estrutura que visa a internacionalização “em casa” e se 

reestrutura a todo o tempo para aumentar parcerias com instituições do exterior. Por fim, as 

universidades focadas internacionalmente, são consideradas a minoria e já realizam os 

processos e funções que as tornam efetivamente internacionalizadas no contexto global.  

Na próxima seção, buscamos compreender o que pesquisadores brasileiros têm 

produzido, tendo em vistas as relações internacionais e o viés inclusivo e de expansão 

universitária que tais ações produzem. Longe de querermos realizar uma revisão acerca do 

tema, tencionamos apenas exprimir o que pensam acerca dos processos de internacionalização, 

bem como quais foram os principais achados de pesquisa e prioridades de investigação destes 

pesquisadores. Tais estudos serão úteis para que possamos verificar quais tem sido as vertentes 

mais exploradas neste campo em nosso país, buscando compreender o que as universidades 

brasileiras enfocadas realizam em prol de sua própria internacionalização.  

 

1.2 O que dizem as pesquisas produzidas sobre a internacionalização? 

 

Com o objetivo de compreender o que está sendo produzido acerca da 

internacionalização no campo científico, lançamo-nos em uma leitura de trabalhos publicados 

em anais, periódicos e demais plataformas com o intuito de verificar, principalmente em nível 

brasileiro, quais os principais achados de pesquisa daqueles que se dedicam ao estudo da 

temática. A internacionalização no Brasil ainda é um tema pouco pesquisado e difundido, o que 

proporciona amplas possibilidades de pesquisa. A presença de estudantes africanos e como se 
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dá sua inserção na universidade brasileira é uma temática bastante evidenciada na maioria dos 

estudos encontrados, porém não se nota o mesmo quanto aos latino-americanos ou a outras 

nacionalidades. Outro fato a ser destacado antes dos comentários aos trabalhos encontrados, 

efetivamente, é o grande enfoque ao programa PEC-G, ao invés dos outros programas que 

proporcionam o envio de estrangeiros ao Brasil. Isso ocorre, inclusive, nas experiências que 

promovem a inserção bilateral, em que brasileiros podem se deslocar na mesma medida que 

estrangeiros são inseridos em nosso país, o que poderia gerar um estudo comparativo 

interessante. Nesta vertente, apresentamos algumas pesquisas publicadas sobre 

internacionalização, com foco nos principais achados de cada uma. 

Luce et al. (2016), a fim de conhecerem os processos de mobilidade acadêmica 

existentes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, verificaram o grau de 

satisfação dos estudantes participantes das ações da universidade. O questionário utilizado é 

uma tradução de um questionário utilizado pela Universidade de Santiago de Compostela e foi 

aplicado a 137 estudantes da graduação, no período de março a julho de 2014, em situação de 

mobilidade incoming4. Por conseguinte, os autores tencionam medir o grau de satisfação dos 

estudantes que chegaram ao país neste período e se inseriram na universidade para realizarem 

seus cursos.  

Ao discorrerem sobre a universidade, os autores ressaltam que a UFRGS é considerada 

uma universidade de grande porte e uma das mais internacionalizadas do Brasil. A dimensão 

intercultural da experiência de mobilidade foi elencada como um fator de qualidade. Assim, os 

próprios estrangeiros, no interior das universidades brasileiras, se tornam agentes da 

internacionalização, capazes de mostrar aos colegas brasileiros aspetos sobre sua vida e sua 

cultura. Os principais resultados desta empreitada foram, por um lado, o interesse dos 

estudantes estrangeiros pela socialização com os estudantes brasileiros, demonstrando sua 

língua, sua cultura e também aprendendo sobre a cultura brasileira e participando de festas 

típicas do sul do país. Porém, os dados aferidos pelo questionário demonstram uma frágil 

relação estabelecida entre a instituição e os estudantes ao não incentivar um intercâmbio 

cultural mais amplo em que eles realmente demonstrem aos colegas suas vivências, ou possam 

aprender a língua portuguesa através da oferta de vagas nos cursos de português para 

estrangeiros desta instituição. Um relato expressa que um estudante não realizou o referido 

curso por falta de vagas. Em última instância, também não foram percebidas interações entre 

os estudantes estrangeiros e os projetos de extensão da universidade. 

                                                 
4 Refere-se aos estudantes estrangeiros recém-chegados ao Brasil para cursarem disciplinas no ensino superior 
desta universidade.  
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Os resultados desta pesquisa de avaliação dos alunos estrangeiros em mobilidade na 
UFRGS apontaram diversos aspectos positivos no que se refere ao interesse da 
comunidade acadêmica pelo idioma e cultura dos estudantes estrangeiros, à integração 
entre os estudantes e a satisfação dos alunos em mobilidade em conhecer, através de 
eventos regionais, a cultura local. Por outro lado, evidenciam relativa debilidade na 
oferta do idioma pela universidade, nas escassas oportunidades para a troca/formação 
intercultural em sala de aula e na fragilidade da participação nas atividades estudantis 
e de extensão proporcionadas aos alunos em mobilidade incoming (LUCE et al., 2016, 
p. 335). 
 

Destarte, reflete-se sobre quais são as reais intenções das universidades que se lançam 

à internacionalização, com vistas a conhecer qual é a verdadeira face das ações, se as 

universidades realmente estão envolvendo os estrangeiros em seus projetos, ou mesmo qual o 

tipo de retorno pessoal aferido pelo estudante em sua experiência no Brasil. Em algumas 

circunstâncias, perdem-se oportunidades importantes para a troca de saberes e, principalmente, 

que favoreçam a interculturalidade, como apontado pelos autores. As ações são necessárias para 

que possamos atuar como frentes de combate às desigualdades sociais, aprendendo na 

diferença, no contato com o outro, em que a globalização, realmente, influencia em nosso 

cotidiano.  

Desejando, também, estabelecer uma relação entre qualidade e os indicadores 

relacionados à internacionalização das IES brasileiras, Sousa (2017) buscou conhecer as 

estratégias para a internacionalização desempenhadas pelas cinco universidades brasileiras 

melhor avaliadas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes – no ano 

de 2014. As IES analisadas foram: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC). O Sinaes considera a internacionalização das universidades como 

um parâmetro de avaliação para a criação do referido ranking e, para conhecer as estratégias 

destas universidades, o autor se pautou nos documentos oficiais de cada uma, disponibilizados 

pelos seus respectivos sites. 

O autor reforça os Planos de Desenvolvimento Institucionais PDIs das universidades 

como grandes fontes de pesquisa para sua investigação. Além disso, há uma reflexão sobre a 

forma como as IES – e o próprio Sinaes – irão realmente avaliar a qualidade das políticas 

definidas em meio a  uma mudança de paradigma que envolvem as concepções tradicionais das 

universidades para o que acredita-se ser um salto para o modelo universitário do século XXI. 

Nessa acepção, há que se atentar para a forma como as políticas em internacionalização serão 

conduzidas, a fim de atender não apenas aos intentos das IES, mas também, compreender sua 
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função social em um contexto mais amplo. Sobre os documentos analisados, Sousa (2017) 

demonstra que poucas informações são prestadas acerca dos resultados aferidos pelas 

universidades nas medidas implementadas. 

Em última instância, este estudo evidenciou que quatro das cinco IES analisadas em 

2014 trazem consigo o esforço em serem reconhecidas em uma nomenclatura que eleva as 

universidades a outro patamar: a universidade de classe mundial UCM. Conforme aponta 

abaixo, o autor explica que apenas um restrito número de instituições alcança tal intento, já que: 

 

Como atesta a literatura especializada, o conceito de universidade de classe mundial 
(UCM) se restringe a um pequeno e seleto grupo de IES no mundo. As instituições 
assim concebidas possuem atributos singulares e distintos do conjunto de 
universidade existentes nos diferentes países (SOUSA, 2017, p. 351). 

 

Yara Miranda (2016) realizou, através do projeto que oferece aulas de língua portuguesa 

para estudantes estrangeiros intitulado “Pelo Mundo”, uma análise da política linguística 

existente no curso, vislumbrando as questões que inquietavam os estudantes estrangeiros, 

enquanto aspirantes a participantes do programa PEC-G. Tais cursistas estavam no Brasil para 

realizarem estudos em língua portuguesa, tencionando a aprovação no exame CELPE-Bras, 

para, desta forma, conseguirem realizar o curso em nível superior através do programa PEC-G. 

Os cursos são oferecidos no exterior e também no Brasil e, no caso desta pesquisa, ocorreu em 

uma universidade de Minas Gerais.  

A pesquisadora alerta para o risco de cairmos na ideia fatalista de nos atermos a uma 

espécie de “capitalismo acadêmico” que vê a internacionalização como um indicador essencial 

para o aumento das pontuações dos programas da universidade, deixando de considerar o PEC-

G como uma política pública. Para ela, “oferecer vagas para esses estudantes internacionais é 

apenas um dos passos dessa política” (MIRANDA, Y., 2016, p. 148). Por isso, é importante a 

discussão de como a política de internacionalização se dá na prática, a fim de mantê-la fiel aos 

princípios basilares expressos nos documentos relacionados ao programa. 

De acordo com Yara Miranda (2016), mesmo que o PEC-G não tenha determinado as 

diretrizes básicas para que cursos – como o que foi por ela analisado – sejam oferecidos aos 

estudantes estrangeiros, a análise do “Projeto Pelo Mundo” evidenciou o desenvolvimento de 

uma política linguística capaz de estimular processos de ensino e aprendizagem que pautassem 

mais uma política intercultural, voltada para o letramento crítico.  

 

Essas iniciativas visaram contribuir para a formação cidadã e crítica dos estudantes, 
de modo que estes pudessem, cada vez mais, se posicionar diante das formas como 
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estavam sendo narrados pela sociedade à qual estavam buscando se integrar e, ao 
mesmo tempo, refletir sobre o modo como narravam a si mesmos e aos seus colegas 
de sala (MIRANDA, Y., 2016, p. 149). 
 

As ações foram consideradas pela autora como benéficas, uma vez que o curso 

proporcionou uma interação satisfatória entre os estudantes estrangeiros que estavam se 

preparando para o exame CELPE-Bras e toda a comunidade. Segundo ela, os estudantes foram 

convidados a apresentarem informações sobre o curso junto aos professores em eventos e 

escolas, o que proporcionou trocas importantes sobre seus saberes e cultura.  

Finardi e Guimarães (2017) verificaram um outro aspecto da internacionalização que 

trata do número de publicações em língua inglesa, em periódicos considerados internacionais. 

É sabido que um número elevado de publicações nestes periódicos aumenta os índices das 

universidades aos quais os profissionais que o fazem estão vinculados. Na pesquisa em questão, 

os autores analisam o impacto destas publicações para os cursos de pós-graduação das 

universidades brasileiras, mas salientamos que esse é um aspecto que influencia não apenas a 

pós-graduação. Então, cabe verificar como está a situação do Brasil com relação a esses 

rankings, bem como compreender qual o grau de influência das publicações em língua inglesa 

para as instituições.  

No esforço pela internacionalização, algumas instituições investem no ensino de línguas 

estrangeiras, principalmente a língua inglesa, com o objetivo de atrair mais estudantes 

estrangeiros e, ao mesmo tempo, capacitar brasileiros para a obtenção de experiências de 

mobilidade no exterior. Para os autores, há que se considerar se esse não seria um movimento 

de colonização, capaz de interpor tensões e violências. Tais assertivas se firmam no número de 

vagas para o fomento destas ações, priorizando, muitas vezes, áreas das ciências exatas em 

detrimento das ciências humanas.  

 

Nesse paradigma, o sucesso dos professores é medido por produtos de pesquisa com 
potencial de gerar receita, por publicações em periódicos internacionais e por 
colaborações com instituições internacionais bem ranqueadas. Na economia do 
conhecimento, o PIB (Produto Interno Bruto) é equacionado ao capital de 
conhecimento, ou seja, países fora do eixo ocidental teriam PIBs menores porque 
careceriam de capital de conhecimento adequado para aumentar sua produtividade 
(FINARDI; GUIMARÃES, 2017, p. 606). 
 

Ao verificarem a posição do Brasil nos principais rankings de avaliação dos quesitos 

internacionais, os autores concluem que a baixa produtividade em línguas estrangeiras 

influencia diretamente em um baixo resultado quanto à internacionalização dos programas 

brasileiros. Finardi e Guimarães (2017) acreditam que os requisitos para uma boa avaliação dos 
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rankings tendem a privilegiar os países do norte que falam inglês ou o ensinam como segunda 

língua. O nosso país acaba sendo desfavorecido em relação às políticas linguísticas avaliadas 

pelos rankings internacionais como, por exemplo, a oferta de cursos em língua inglesa, o 

número de publicações em inglês e também de citações. Como nossa publicação ocorre 

majoritariamente em língua portuguesa, nossa tendência é que fiquemos restritos a núcleos luso 

falantes. Nessa perspectiva, apesar de serem considerados importantes para a avaliação dos 

programas, sugere-se que a realidade dos países do sul seja vista em suas especificidades, 

visando avaliações que condigam mais com essa realidade.  

Moreira Jr. (2015) verificou como se dava o ensino da língua portuguesa a estudantes 

estrangeiros da Universidade Federal do Alagoas – UFAL – por meio de um curso recém-criado 

nesta instituição, específico para o auxílio a esse público. O pesquisador parte da criação do 

curso como uma necessidade até então não satisfeita, que atua disponibilizando aos estudantes 

mais que a aquisição da tecnologia da leitura e da escrita em português. O estudo trabalha com 

a perspectiva do Letramento Crítico, proporcionando mais que o entendimento das 

especificidades da língua, mas também o pensar social deste aluno, situado e crítico acerca de 

sua realidade no contexto em que se insere. As discussões da língua partem, então, da 

abordagem de temas a serem debatidos pelos alunos e também escolhidos por eles.  

A respeito do curso, o autor esclarece que não existe uma metodologia básica a ser 

seguida que oriente as concepções a serem abordadas, bem como um sistema de progressão no 

ensino dos conteúdos. A temática a ser seguida é, tão somente, as necessidades dos estudantes 

por meio da abordagem de temas que lhes são importantes. Um dos temas demonstrados no 

estudo é o racismo, proposto por um dos alunos. O tema foi tratado em debate oral, inicialmente, 

e, posteriormente, o pesquisador apresentou uma “tirinha” que faz referência ao racismo. Uma 

aluna demonstra seu posicionamento e, após um tempo, procura o pesquisador para declarar 

que, depois da oitiva das discussões, passou a possuir outra opinião. Moreira Jr. (2015) explica 

que um dos principais objetivos do Letramento Crítico é realmente essa mudança de paradigma 

que tenciona ir do senso comum ao pensamento científico e embasado, promovendo a produção 

de sentidos.  

Através da produção de textos acerca dos temas trabalhados, o pesquisador pôde 

trabalhar, com os estudantes, questões inerentes à produção de textos como a coesão e 

coerência, comparando textos escritos pelos alunos, dando-lhes um feedback sobre sua escrita, 

além da explicação sobre alguns termos usados por eles de forma considerada inadequada. 

Nesse trabalho, o autor demonstra a necessidade de se ensinar mais que as tecnologias usuais 

de ensino da leitura e da escrita para aqueles que irão possuir a língua portuguesa como um 
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recurso adicional de comunicação em um país estrangeiro. A problematização de temas do 

interesse dos alunos promove a interação entre diversas etnias e realidades, além de ocasionar 

uma percepção melhor de si no contexto social brasileiro, com vistas a conhecer mais sobre o 

país e sua cultura, melhorando a fala e a escrita ao mesmo tempo.  

Morais (2007) apontou que, no período entre 2006 e 2007, dos 323 alunos estrangeiros 

matriculados na Universidade de Brasília – UNB, 102 eram provenientes de países lusófonos. 

Este estudo nos mostra o quanto as diferenças culturais enfrentadas pelos estudantes 

estrangeiros são capazes de interferir em sua cultura e, consequentemente, em sua identidade. 

Os estudantes pesquisados eram provenientes de Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe e Cabo Verde e foram acompanhados pela pesquisadora em diferentes espaços de 

socialização, incluindo o contexto acadêmico, as festas, o restaurante universitário e em suas 

próprias casas. Todos os estudantes se encontravam no Brasil por meio do Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G).  

Quando perguntados sobre o motivo pelo qual esses estudantes escolheram o Brasil para 

realizarem seus estudos superiores e não Portugal, por exemplo, já que esses estudantes são 

provenientes de países lusófonos, a resposta recebida por todos os respondentes foi que, devido 

às tensas relações entre Portugal e alguns países da África, os estudantes africanos se sentem 

subjugados perante aos portugueses em meio à colonização de seus países por Portugal. Por 

isso, em face a empatia percebida entre Brasil e seus países de origem, em meio aos processos 

históricos de colonização sofridos por ambos, nosso país foi o escolhido por esses estudantes e 

não Portugal.  

É comum os alunos estrangeiros recém-chegados serem recepcionados por outros 

alunos estrangeiros já instalados em Brasília há mais tempo e, comumente, eles optam por 

morarem juntamente com seus semelhantes. Os países africanos concedem bolsas de estudo 

para os alunos, porém é ressaltado que, como a expectativa de vida no continente varia entre 40 

e 50 anos, a concessão de bolsas aos mais velhos não é realizada.  

A pesquisadora destaca também que, apesar de a universidade promover um evento 

visando transmitir aos alunos a sensação de pertencimento ao país, na prática, este 

pertencimento se mostra “ilusório”. Morais (2007) constata que nem todos os professores 

compreendem as dificuldades linguísticas dos estrangeiros e acabam por cobrar a escrita e a 

leitura do “português correto”, o que os prejudica nas avaliações. Demonstra-se que, na relação 

entre seus pares, o idioma usado por eles era o crioulo e que, mesmo entre alunos provenientes 

do mesmo continente, tal idioma era tido como uma linguagem estranha e difícil por estudantes 

que não o conheceram. Tal prática acaba por segregar os estrangeiros – e os brasileiros – que 
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não se comunicam em crioulo, sendo possível a identificação de grupos separados de 

estrangeiros. Isso porque, quando se comunicam através de sua língua materna, os estudantes 

estrangeiros demonstravam que não queriam ser ouvidos por ninguém que não estivesse 

engajado e diretamente interessado na conversa em questão.  

Dentre os próprios estrangeiros é comum as denominações diáspora, gueto ou cantinho 

dos africanos, conforme relatou a pesquisadora. Eles se compreendem como pessoas 

provenientes de determinados locais, mas, em constante dispersão; por isso, se relacionam por 

afinidades e, principalmente, pelas localidades das quais são provenientes ignorando, por vezes, 

outros estudantes estrangeiros advindos de localidades diferentes, mesmo que falantes da língua 

portuguesa. Mesmo assim, para os estudantes, o termo “diáspora” parece melhor caracterizar a 

situação vivida por eles que é o próprio reconhecimento como estudantes estrangeiros conforme 

segue: 

 

De maneira que quase em nenhum momento pude considerá-los como estrangeiros, 
já que os próprios estudantes enxergam-se num contexto e numa posição de pessoas 
na diáspora, enfatizando que o “estrangeiro”, para muitos deles, tornou-se um termo 
que sugere uma “intrusão” no país alheio – no caso, o Brasil –, com objetivos de 
“competir” com os brasileiros melhores condições econômicas de vida, instalando-se 
nele sem a prerrogativa do retorno. A implicação disso está centrada num maior fluxo 
de possibilidades de existência permitida pela diáspora, caracterizando o 
“estrangeiro” como um termo pouco flexível para explicar e circunscrever as 
experiências desses estudantes dentro de um contexto de vida experimentada e 
pensada como uma conjunção de expectativas muito mais complexas (MORAIS, 2007 
p. 08). 
 

Apesar disto, infere-se que o contexto universitário é uma porta de entrada para a 

integralização de estrangeiros ao Brasil e se constitui como um espaço protagonista de suas 

primeiras experiências de socialização. Naturalmente, ocorrerão conflitos com relação à língua 

e na forma como estes alunos são avaliados, apesar de considerarmos que é preciso, com base 

nas pesquisas já descritas acima, um maior suporte para que estes estudantes se integrem de 

uma forma mais efetiva ao campo acadêmico. Conforme já apontado, diálogos constantes com 

os professores e até cursos para que os alunos compreendam melhor a língua portuguesa oficial 

no Brasil, podem ser o ponto de partida para a melhora deste processo. 

Silva e Morais (2012) pesquisaram estudantes estrangeiros naturais de países que têm 

como idioma oficial o português, em duas universidades brasileiras: a Universidade de Brasília 

– UnB – e a Universidade de São Paulo – USP – visando investigar as tensões, influências 

identitárias e oportunidades derivadas da socialização destes estudantes nos espaços 

universitários do Brasil. Os dados foram coletados com base nas experiências dos alunos de 

graduação durante os anos de 2006 e 2008, levando em consideração as dimensões presentes 
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nos acordos educacionais firmados entre países em proveito da educação de seu povo. No ano 

de 2008, havia 190 estudantes matriculados nas duas universidades por meio do Programa 

Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) e há uma exigência com relação a idade dos 

participantes que devem possuir entre 18 e 25 anos no ato de sua seleção.  

As primeiras dificuldades enfrentadas pelos estudantes estão ligadas ao idioma mesmo 

para alunos provenientes de países onde o idioma oficial é o português. Isso ocorre porque, em 

diversas regiões, a língua falada por eles é a sua língua materna (como o crioulo em Guiné-

Bissau), sendo a língua portuguesa utilizada apenas em contextos formais. Tal fato contribui 

para o isolamento dos estudantes guineenses em detrimento de angolanos ou colombianos que 

procuram se comunicar, tanto com seus pares quanto com estudantes brasileiros ou outros 

estrangeiros através da língua portuguesa.  

Ao serem perguntados sobre o primeiro contato, os estudantes destacaram o 

estranhamento causado ao observarem como se dão as relações entre os estudantes brasileiros 

e seus professores, contato este, marcado por gírias, maneiras próprias de se portar em sala e, 

também, o tratamento em primeira pessoa. Os estudantes estrangeiros demonstram estarem 

acostumados com o tratamento formal dispensado nas salas de aula em que os professores são 

chamados de senhor e jamais por seu primeiro nome. Para eles, a “relação de liberdade” 

existente entre professores e alunos aqui é algo que pode ser exercitado e desenvolvido em suas 

práticas profissionais. Alguns alunos relataram já terem sofrido discriminação racial em solo 

brasileiro. Silva e Morais (2012) contam, ainda, um episódio no ano de 2007 em que três 

apartamentos de estudantes africanos foram incendiados em Brasília. Comumente, os 

estudantes africanos são confundidos com os negros brasileiros e, por isso, são alvo de 

preconceito. Porém, conforme relatado pelas autoras, quando os brasileiros percebem que estão 

em contato com estrangeiros, sua postura logo é modificada e a questão racial torna-se, de certa 

forma, mais “aceitável”. 

 

Situações relacionadas a atendimentos em lojas, supermercados ou restaurantes em 
Brasília e em São Paulo são comentadas recorrentemente. Uma aluna relatou-nos, por 
exemplo, que foi a uma loja em um shopping comprar um presente para a irmã que 
mora em Moçambique; assim que entrou, nenhum dos vendedores veio falar com ela, 
embora a loja estivesse vazia e com muitos funcionários. Só vieram atendê-la quando 
perceberam que ela falava com um sotaque distinto do deles, concluindo, 
consequentemente, que era estrangeira e estava ali “para gastar” (SILVA; MORAIS, 
2012, pp. 170-171). 
 

Segundo relatos, diversas situações diárias fazem com que os pesquisados se sintam 

estrangeiros, ou seja, se sintam em uma situação que não se baseia no pertencimento total à 
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cultura e ao espaço brasileiro. O simples fato de se perguntar a eles de “onde vêm”, segundo 

alguns entrevistados, torna-se um reforçador desta condição de não ser proveniente do Brasil 

devida sua cor e sua forma de falar. Assim, não há como se sentir em pertencimento completo. 

Também foi relatado por alguns alunos a falta de elementos, dentro das universidades e até nas 

cidades, que fazem referência à sua cultura como uma forma de identificação e manutenção 

cultural, mesmo em outro país. Em outros casos, como em São Paulo, relatos favoráveis a essa 

estimulação evidenciaram que foi por meio dela que os alunos se interessaram em saber mais 

sobre suas origens até mesmo para serem capazes de contar a outras pessoas sua própria história. 

Os motivos pelos quais os estudantes estrangeiros escolhem o Brasil para realizarem um 

curso superior, conforme expresso pelas pesquisadoras, são diversos. Relatos como a sedução 

frente às imagens das telenovelas brasileiras ou a influência de parentes e amigos que aqui 

estudaram são recorrentes. É uma lástima que, ao chegarem aqui, todos se veem “rotulados”, 

classificados e até comparados aos já recorrentes alvos de preconceito no Brasil marcados pela 

cor ou pela simples denominação “estrangeiro”. Conforme reforça a fala de um estudante, lá na 

África eles se reconhecem por seus grupos com os quais se identificam e não se tratam de forma 

pejorativa ou preconceituosa como, muitas vezes, aqui ocorre. Silva e Morais (2012) ressaltam 

a importância da ampliação de investigações deste cunho, visando compreender como as 

universidades se movimentam em benefício do ensino ofertado aos estudantes estrangeiros por 

meio desta nova rede de relações que se cria através da inserção de novas culturas no espaço 

acadêmico. 

Carvalho Filho et al. (2016) apresentaram as experiências vividas pelos estudantes 

africanos que foram “expatriados” ao Brasil em busca da formação acadêmica. Foram ouvidos 

seis estudantes residentes em Fortaleza – CE, com vistas ao entendimento das teorias referentes 

à expatriação. Por meio dos diálogos com esses estudantes, foi possível que os autores 

compreendessem a importância dada por eles no processo que compreende a saída de seu país 

de origem e posterior chegada ao Brasil para cursar a graduação. Para muitos, estudar em outro 

país é uma forma de missão que garantiria o retorno ao país de origem para que seja possível 

contribuir com o “avanço da nação”.  

Os autores descrevem as dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros em nosso país: em 

meio a rotinas de trabalho e estudo, quando vinculados às empresas como estagiários, enfrentam 

e combatem o preconceito racial e, algumas vezes, até de gênero, em meio a padrões arbitrários 

que seus chefes consideravam, outrora, acerca das contratações. Quando encarados pelos 

colegas, em relação à competitividade que a busca pela conservação das posições atuais 

desperta nos brasileiros, a razão pela qual esses estudantes/trabalhadores que aqui chegam ecoa 
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com mais força: a simples necessidade de aprender uma profissão, se formar em solo brasileiro, 

para levar o que se encontrou de melhor para a nação deles, atuando fortemente para seu 

“avanço”. Dentre os seis estudantes/trabalhadores pesquisados, tal desejo se mostra patente, 

sobressaindo ante as diferenças culturais encontradas, preconceito sofrido, saudade da família, 

ou mesmo qualquer estranhamento na socialização.  

Souza (2015) investigou, junto aos programas PEC-G e PG (graduação e pós-

graduação) de universidades de Goiás – GO, como se dão os processos de socialização de 

estudantes advindos de países africanos. Como enfoque, a pesquisa demonstra que as maiores 

dificuldades relatadas por esses estudantes são o racismo e a própria condição de estrangeiro, 

sendo vistos, algumas vezes, como intrusos. A pesquisadora discute, inclusive, as demandas de 

estudantes oriundos de países em desenvolvimento, pela busca por formação, com vistas ao 

atendimento das demandas do mercado, traduzidas por melhores posições e aumento da 

empregabilidade para esses indivíduos. Ademais, a autora evidenciou denúncias acerca dos 

programas de internacionalização presentes nas universidades pesquisadas, enfocando estar 

presente uma maior preocupação com o intercâmbio de brasileiros do que na vinda de 

estrangeiros para o Brasil por intermédio dessas instituições. Segundo Souza (2015), falta-lhes 

assistência, acompanhamento e, não raro, tais alunos são abordados por policiais, vistos como 

“bandidos”. Além disso, esses estudantes ainda denunciam a diferenciação sofrida por eles, 

apontando que as universidades parecem se preocupar mais com os alunos de outros países do 

que com os africanos. Tal estudo denotou, sobretudo, um demasiado despreparo institucional 

no tratamento com os assuntos internacionais, sobretudo, com estudantes provenientes de países 

africanos.  

Ojima et al. (2014) consideram as migrações internacionais como uma forma de 

aumento populacional em nosso país, tendo como principal motivação o estudo através dos 

convênios firmados. Por meio de pesquisas acerca da divulgação de dados do Censo do Ensino 

Superior, do ano de 2010, os autores evidenciaram diferenças sociodemográficas dos estudantes 

vinculados ao programa PEC-G, quando comparados a estudantes vinculados a outros 

programas. A análise dos dados apontou uma predominância de alunos com faixa etária entre 

20 e 31 anos, determinando equilíbrio com relação ao gênero destes estudantes e originários, 

em sua maioria, de países africanos como Angola, Guiné Bissau e Cabo Verde. Outro aspecto 

levantado é que a escolha das regiões e dos cursos pelos alunos condiciona-se ao número de 

vagas disponíveis por meio do programa, o que explica, naquele ano, uma predominância da 

escolha por cursos da área de humanas (57,5%) e maior concentração destes estudantes na 

região sudeste do país (58,2%).  
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Mazza (2011) buscou traçar o perfil dos estudantes estrangeiros vinculados à 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com vistas a determinar quem seriam esses 

estudantes, como eles se tornam estudantes em solo brasileiro, qual é a perspectiva sobre a 

própria formação e quais projetos possuem para o futuro. Dentre os 512 estudantes matriculados 

na época, a pesquisa conseguiu um retorno, no preenchimento de um questionário enviado, de 

210 respostas completas, ou seja, 41% deste público específico. Contrapondo-se à pesquisa 

anterior, os dados de Mazza (2011) apontaram a predominância de pessoas do gênero masculino 

(57%) e faixa etária entre 19 a 25 anos (30%) e 26 a 33 anos (43%). Sendo, ainda, que 137 dos 

respondentes eram advindos de países da América do Sul e 23 de países da África. Outro dado 

importante – e que evidencia os moldes de seleção dos acordos PEC – é o fato de 74% dos 

estudantes pesquisados considerarem-se fluentes em língua portuguesa. Dentre os fatores que 

possibilitaram que esses estudantes estivessem cursando o ensino superior ou pós-graduação na 

UNICAMP, a maioria deles afirmaram que são provenientes de programas PEC (graduação ou 

pós-graduação). Dos pesquisados, 51% afirmaram que desejam continuar seus estudos no Brasil 

após o curso atual. Quanto à discriminação: 

 

Cerca de 20% declararam que se sentiram discriminados em razão de sua etnia, raça 
ou cor. Aproximadamente 18% foram discriminados por conta de seu local de 
nascimento; 16% sentiram-se discriminados pelas situações econômicas e 13% 
afirmaram terem sido discriminados em razão de sua aparência física (MAZZA, 2011, 
p. 250). 
 

Gusmão (2008) tratou da chamada migração temporária de estudantes africanos 

provenientes de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa – PALOP5, evidenciando que a 

mobilidade estudantil não trata do simples deslocamento para o Brasil. Os estudantes são 

inseridos em uma situação em que a contrapartida ao país de origem se faz por meio de metas 

pré-estabelecidas, tornando a situação complexa. A pesquisa demonstrou, por meio das vozes 

de estudantes provenientes do PEC-G e PEC-PG vinculados à Universidade Estadual de 

Campinas – UNICAMP e a uma IES situada em Porto Alegre – RS, como tais estudantes 

reagem às ações de cooperação internacional firmadas, em meio às relações de poder no campo 

da educação, uma vez que: 

 

[...] o campo educacional insere-se no universo das relações de poder estabelecidas 
nacional e internacionalmente, o que faz da educação um meio instrumental de 
manutenção e reprodução do status quo ou um instrumento de libertação e autonomia 

                                                 
5 Os países africanos que tem como língua oficial o português são: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial.  
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para os países em consolidação enquanto Estados nacionais (GUSMÃO, 2008, p. 
285). 
 

A pesquisadora entrevistou cerca de 20 africanos, sendo 10 alunos da UNICAMP e 10 

alunos da IES de Porto Alegre. O grupo pesquisado em São Paulo mostrou-se pouco acessível   

a pesquisadores nacionais, necessitando de intermediações. Os alunos se mostram preocupados 

com generalizações, temendo a identificação e solicitando que suas falas sejam tomadas de 

forma individual. Foi percebida uma representatividade maior nos estudantes de Porto Alegre, 

vendo-se como grupo. Tais estudantes foram incluídos na pesquisa devido ao seu interesse na 

conversa com a pesquisadora brasileira acerca da vivência no Brasil.  

A autora sinaliza três aspectos fundamentais para a compreensão desta relação que leva 

em consideração: a educação e o desenvolvimento, tanto dos países de origem destes estudantes 

quanto dos países de destino, estabelecidos pelos acordos internacionais; a condição 

sociocultural e a educação, compreendendo o estudante estrangeiro no contexto das instituições 

de ensino superior brasileiras; e a educação e as questões raciais, já que a autora compreende o 

nível de seletividade das instituições no recebimento de estudantes, frente à questão racial, 

problema que não é sentido pelos estudantes na África, mas que em muito estabelecem as 

relações brasileiras, sobretudo, na universidade.  

Feijó (2013) evidenciou, por meio da pesquisa com os estudantes vinculados ao 

programa PEC-PG, no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da UFRGS, como 

o curso em questão se insere no processo de internacionalização da universidade. A pesquisa 

demonstrou as expectativas dos 10 estudantes estrangeiros que participaram de entrevistas com 

a autora, demonstrando também as dificuldades por eles encontradas como o inverno rigoroso, 

o excesso de burocracia e o preconceito racial. Quanto ao desejo de permanecerem no país, 

alunos latino-americanos afirmam a vontade de continuar no Brasil, enquanto os estudantes 

africanos assumem o desejo de retornarem após a conclusão, a fim de trabalharem como agentes 

de desenvolvimento de seu país. De acordo com a autora, tais estudantes podem contribuir 

satisfatoriamente em futuras parcerias entre universidades brasileiras e estrangeiras, 

viabilizando acordos, eventos e mobilidade de pesquisadores provenientes de ambos os países.  

Gusmão (2011), ao realizar um paralelo entre estudantes estrangeiros provenientes de 

países africanos falantes de língua portuguesa, demonstrou como estudantes de Campinas – SP, 

Belo Horizonte – MG e Fortaleza – CE se percebem em meio à diáspora em que vivem. A 

autora fala de como os discentes se reconhecem identitariamente, enquanto pessoas “fora do 

lugar” que ainda se constituem como uma “realidade invisível” em nosso país. O ir e vir deixa 

uma outra lacuna que se traduz acerca das motivações destes estudantes na vinda ao Brasil. Para 
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Gusmão (2011), pouco ou quase nada sabe-se sobre esses jovens que tão repetidamente afirmam 

seus desejos de retorno ao solo pátrio, mesmo que demore, que haja adiamentos, contratempos, 

ou mesmo ocasiões que os impeçam de regressarem nas datas previamente estipuladas.  

 

O que os move de um lado a outro do planeta resulta da busca por algo que ainda não 
é possível obter em seus lugares de origem em razão dos processos recentes de 
construção das novas nações africanas, até pouco tempo assoladas por guerras e lutas. 
O que buscam todos é o acesso à educação. A trajetória nômade-estudantil, de 
imigração temporária, de imigração provocada, de exílio circunstancial e outras tantas 
designações referenciadas por estudiosos a dizer de homens e mulheres traduzidos, de 
indivíduos transculturais, imigrantes temporários e outros tantos termos cujo uso 
suscita indignação a estudiosos mais tradicionais revela que há algo de novo posto em 
movimento por esses sujeitos que atravessam fronteiras e desterritorializam-se numa 
vida aparentemente sem destino claro, mas cujo ir e vir no mundo globalizado 
constitui uma realidade, cada vez mais visível, mas nem sempre reconhecida 
(GUSMÃO, 2011, p. 193). 

 

Se, por um lado, os estudantes estrangeiros são valorizados em nossa sociedade pela 

condição de estrangeiros, por serem vistos como intelectuais, com melhores condições 

financeiras, por outro, estes experimentam situações extremas de desrespeito e discriminação 

quando confundidos com os afro-brasileiros, como indicam algumas das pesquisas aqui 

relatadas. Ao se reconhecerem assim, os estudantes passam a se designar de forma diferente do 

que faziam outrora, como africanos, buscando uma assunção identitária no novo contexto. Tal 

busca pela própria identidade acaba por proporcionar a rede de colaboração criada na recepção 

de novos estrangeiros. Nessa lógica, a autora destaca momentos de sociabilidade como festas 

organizadas por estudantes africanos que ajudem a estreitar os laços de amizade e proporcionem 

um contato com sua cultura. Nas festas, com maior presença de africanos que de brasileiros, 

reafirma-se a ideia de comunhão entre grupos provenientes dos mesmos países.  

Para Gusmão (2011), o preconceito racial é algo que ocorre de canto a canto no Brasil, 

afirmando, por meio de suas pesquisas que “existe não somente o preconceito entre branco e 

negro, negro brasileiro em relação a negro africano, mas também o oposto” (Ibidem, p. 201). 

Outra forma de preconceito evidenciada pelos alunos são as perguntas realizadas por 

brasileiros, evidenciando ignorância perante ao continente africano e supondo que os alunos 

advêm de nações atrasadas tecnológica e economicamente. Eles veem a experiência no Brasil 

como transitória, tão logo terminarem seus estudos retornarão aos seus países para contribuírem 

com seu desenvolvimento.  

Ferreira (2017) ao considerar que a migração de pessoas também é responsável pela 

movimentação de informações e conhecimento, buscou, em sua tese de doutorado, analisar as 

experiências de estudantes estrangeiros dentre os anos de 2010 a 2016. Tendo como focos o 
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conhecimento de como os saberes circulam por esses estudantes e também o reconhecimento 

da diferença produzida pela experiência do estudo em país estrangeiro, o autor promoveu um 

grupo de estudos online com 35 estudantes, de diferentes nacionalidades, através da plataforma 

Facebook. A coleta de dados evidenciou que os alunos são motivados pela vontade de viverem 

experiências novas, o conhecimento de novas culturas e, dentre outras coisas, pela aquisição de 

maior autonomia. Isso mostra que a titulação não é o único fator de interesse. O uso das 

tecnologias se mostrou benéfico para o contato com outros estrangeiros e com as famílias que 

esses alunos deixaram. Para eles, o contato com o Brasil acabou por modificar suas identidades, 

evidenciando ganhos que vão além dos muros da academia. 

O breve relato acerca dos estudos aqui apresentados nos faz compreender um pouco 

acerca de seus principais objetivos. A maioria deles enfocam as vivências de estudantes 

estrangeiros no contexto superior brasileiro demonstrando suas dificuldades com a língua, 

cultura e preconceitos aqui vividos, seja por sua condição de estrangeiros ou por questões 

raciais. Apesar de ser vista como uma forma de emancipação, a escolarização superior no Brasil 

não se dá, senão, através de dificuldades e sacrifícios. Reconhecidamente, o programa que mais 

envia estrangeiros ao nosso país, o PEC-G é enfocado na maioria dos estudos, excluindo-se 

outros programas como BRAMEX, BRACOL ou outros pactos firmados entre instituições. Por 

essa razão, cabe, conforme apresentamos a seguir, uma pequena introdução acerca do que vem 

a ser o PEC-G, programa tão importante hoje para as ações de internacionalização brasileiras.  

 

1.3 PEC-G, o programa que mais insere estudantes estrangeiros nas IES brasileiras 

 

Nosso país possui diversos acordos firmados com outros países visando à 

internacionalização de nossas universidades. Cada universidade é independente para definir 

suas frentes de interesse em relação ao tema, sobre a adesão ou não aos programas, quantas 

vagas irá ofertar por curso a cada semestre e outros assuntos relacionados à política interna de 

internacionalização. Dentre os acordos, destaca-se: o PEC-G. Ele é conhecido, principalmente 

perante os dados oficiais, como o programa que mais insere estudantes estrangeiros nas 

universidades do Brasil. Devido à sua importância, iremos aqui tratar deste programa, uma vez 

que a UFSJ também apresenta um elevado número de estudantes advindos por essa via 

específica (cerca de 43% dos estudantes estrangeiros vinculados à universidade no período entre 

outubro a dezembro de 2017 vieram pelo PEC-G).  
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Oferece oportunidades de formação superior a cidadãos de países em 
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordos educacionais e culturais. 
Desenvolvido pelos ministérios das Relações Exteriores e da Educação, em parceria 
com universidades públicas - federais e estaduais - e particulares, o PEC-G seleciona 
estrangeiros, entre 18 e preferencialmente até 23 anos, com ensino médio completo, 
para realizar estudos de graduação no país. O aluno estrangeiro selecionado cursa 
gratuitamente a graduação. Em contrapartida, deve atender a alguns critérios; entre 
eles, provar que é capaz de custear suas despesas no Brasil, ter certificado de 
conclusão do ensino médio ou curso equivalente e proficiência em língua portuguesa 
(UFSJa, 2018, s/p.). 
 

Segundo o Manual do Estudante-Convênio, elaborado pelo Ministério das Relações 

Exteriores para os alunos provenientes do PEC-G, o programa, criado em 1964, veio atender a 

uma necessidade, visto o aumento do número de estrangeiros no Brasil desde a década de 1960, 

visando à unificação de intercâmbios estudantis. Assim, em 1965, é lançado o primeiro 

Protocolo de PEC-G e, em 2013, é assinado o Decreto Presidencial nº 7.948 que rege o 

programa atualmente.  

 

Ao longo da última década, houve mais de 6.000 selecionados no Programa. A África 
é o continente de origem da maior parte dos estudantes, com destaque para Cabo 
Verde, Guiné-Bissau e Angola. Na América Latina, a maior participação é de alunos 
do Paraguai, Equador e Peru. Já na Ásia, o Timor Leste responde pelo maior número 
de candidatos. Anualmente, ingressam no Programa cerca de 400 estudantes, 
enquanto cerca de 200 se formam (BRASIL, 2014, p. 05). 
 

O programa é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), através da 

Divisão de Temas Educacionais (DCE), pelo Ministério da Educação (MEC), sob a égide da 

Secretaria de Ensino Superior (SESu), conjuntamente com as instituições de ensino superior 

integrantes (BRASIL/DCE, 2018).  

De acordo com o documento, o PEC-G também atua na internacionalização e nas 

questões que objetivam tornar as universidades atrativas, tanto no cenário nacional quanto 

mundial. Conforme explica Yara Miranda (2016, p. 21): 

 

O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (doravante PEC-G) teve origem 
no final da década de 1920, sendo operacionalizado somente em 1965, através de um 
protocolo que estabelece um ‘tratado de cooperação educacional do governo brasileiro 
com países em desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo de cooperação 
cultural e/ou educacional e/ou de ciência e tecnologia, objetivando a formação de 
recursos humanos’. 
 

O estudante estrangeiro que chega ao país por meio do PEC-G tem garantida uma vaga 

em curso de graduação em uma das 90 IES do Brasil, sem que para isso sejam cobradas taxas; 

amparo do Sistema Único de Saúde SUS nas necessidades médicas, odontológicas e 
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farmacêuticas; e acesso gratuito a documentos acadêmicos que se fizerem necessários. Para 

tanto, é necessário que os estudantes observem as normas regidas pelo Decreto Presidencial nº 

7.948/2013, as regras da IES na qual estarão vinculados e também a legislação do Brasil. Além 

disso, os documentos que legitimem sua vinda ao país devem estar atualizados, como 

passaporte, visto temporário de estudante (VITEM-IV) e Registro Nacional de Estrangeiro 

(RNE).  

 

Mesmo contando com mais de 50 anos desde sua implementação, nota-se que o PEC-
G ainda tem pouca visibilidade no contexto brasileiro. É intrigante constatar que, 
como observam Diniz e Bizon (2015), o PEC-G ainda é esquecido nos discursos de 
internacionalização das universidades brasileiras, o que revela um desconhecimento 
desse programa que, como já mencionamos, figura como aquele que mais traz 
estudantes estrangeiros para essas mesmas universidades (MIRANDA, Y., 2016, p. 
35). 
 

De acordo com o Art. 107 da Lei n. 6.815/1980, o estudante estrangeiro não deverá 

possuir envolvimento com assuntos de política interna ou externa ao Brasil. Além disso, o 

Manual do PEC-G ainda determina outros deveres como a capacidade de custear as próprias 

despesas no país, dedicação exclusiva aos estudos, não possuir vínculo empregatício, manter 

dados de contato atualizados, comunicando sempre mudanças de endereço à Polícia Federal; 

regresso imediato ao findar o curso, se reprovado no exame CELPE-Bras ou se, por algum 

motivo, for desligado da IES à qual se vinculou para a realização do curso.  

Conforme aponta o gráfico abaixo, é crescente a vinda de estudantes estrangeiros para 

o Brasil através do PEC-G. Conforme dados da SESu, entre os anos de 2003 a 2014, o país já 

recebeu cerca de 6.310 estudantes estrangeiros em nossas universidades apenas por esse 

programa. Além do PEC-G, é importante ressaltar a existência do PEC-PG que viabiliza que 

estudantes provenientes de países africanos ou da América Latina possam cursar a Pós-

graduação.  
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Gráfico 3: Estudantes Estrangeiros advindos do PEC-G no período de 2003 a 2014 

 

Fonte: MEC/SESu (2014). 

 

Ainda conforme o Decreto Presidencial nº 7.948/2013, os estudantes oriundos do PEC-

G apenas poderão estudar em cursos que tenham vagas em período diurno e integral (excluindo-

se os cursos noturnos)  e tais alunos deverão possuir, na data da inscrição no programa entre 18 

anos e 23 anos de idade. Além disso, é necessário que seja apresentado um certificado de 

Proficiência em Língua Portuguesa, chamado CELPE-Bras6. Consiste em uma prova que 

poderá ser aplicada no país de origem do estudante ou mesmo no Brasil. A aprovação no 

CELPE-Bras é condição primeira para a realização de cursos superiores no Brasil, por meio do 

PEC-G.  

A avaliação leva em consideração o nível de proficiência, tanto nas questões orais 

quanto nas questões escritas, sendo considerados proficientes aqueles candidatos que 

alcançarem ao menos o nível intermediário na avaliação. Ao todo são quatro índices de 

aprovação compreendidos como intermediário, intermediário superior, avançado e avançado 

superior. Aqueles estudantes que não alcançarem o nível 1,99 não são considerados 

proficientes, conforme gráfico abaixo: 

                                                 
6 O CELPE-Bras é um exame de proficiência, aplicado pela primeira vez em 1998 e definido pelo Instituto Anísio 
Teixeira INEP como sendo “o certificado brasileiro oficial de proficiência em português como língua estrangeira” 
(INEP, 2018). Aplicado no Brasil e também em outros países pelo instituto, desde o segundo semestre de 2009, o 
exame leva em consideração tanto a promoção quanto a difusão da Língua Portuguesa por meio da comprovação 
da proficiência através da ênfase na compreensão e produção da língua de forma oral e escrita, sem, contudo, se 
prender à aspetos restritos como a gramática e o vocabulário. 
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Gráfico 4: Níveis de proficiência CELPE-Bras 

 

Fonte: Adaptação INEP (2018). 

 

Segundo dados da Assessoria de Comunicação Social do INEP, em sua segunda edição, 

em 2017, cujas provas foram realizadas entre os dias 17 a 19 de outubro, 4.159 candidatos se 

submeteram ao CELPE-Bras nos 27 postos de aplicação localizados no Brasil e nos 55 postos 

localizados no exterior.  

Conforme o portal do MEC, em nível internacional, o exame é aceito nas empresas e 

instituições de ensino superior, com vistas à demonstração da proficiência em Língua 

Portuguesa, sendo um exame obrigatório para a entrada de estudantes estrangeiros em cursos 

de graduação e pós-graduação. “O Celpe-Bras é o único certificado brasileiro de proficiência 

em português como língua estrangeira reconhecido oficialmente” (BRASIL/MEC, 2018a). 

Bizon (2013) nos esclarece que, apesar da existência de postos de aplicação do CELPE-

Bras no exterior, proporcionando a muitos estudantes a oportunidade de chegarem ao país já 

tendo prestado o exame anteriormente, a difusão da língua portuguesa ainda se mostra tímida. 

Não raro, estudantes estrangeiros deixam seus países de origem e migram com um ano de 

antecedência ao início dos estudos superiores, para, em solo brasileiro, terem aulas de português 

e, assim, prestarem o exame.  

 

Com a expansão do ensino do Português do Brasil em universidades e centros de 
difusão cultural espalhados pelo mundo, muitos estudantes deste convênio chegam ao 
Brasil já tendo prestado o exame Celpe-Bras, que conta com inúmeros postos 
aplicadores não somente no país, mas também no exterior. Nas universidades 
africanas, porém, o ensino do Português do Brasil ainda não é tão difundido, e o exame 
é aplicado apenas em uma instituição da Nigéria, o que explica a necessidade de os 
jovens candidatos africanos chegarem ao país um ano antes de iniciarem a graduação, 
com o objetivo de estudarem a língua. Para isso, o Ministério das Relações Exteriores 
estabeleceu um acordo com algumas universidades brasileiras, que disponibilizam 
vagas em disciplinas de Português especialmente planejadas para esse fim. Durante 
dois semestres, os estudantes são matriculados nessas disciplinas e se preparam para 
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o Celpe-Bras, instrumento de avaliação que permitirá frequentarem gratuitamente um 
curso de graduação em alguma universidade brasileira (BIZON, 2013, p. 04). 
 

De acordo com o site da Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações 

Exteriores do Brasil (DCE), existem, atualmente, 59 países signatários do PEC-G, “sendo 25 

da África, 25 das Américas e 9 da Ásia. Os cursos com o maior número de vagas oferecidas são 

Letras, Comunicação Social, Administração, Ciências Biológicas e Pedagogia” 

(BRASIL/DCE, 2018). Conforme ainda demonstra o site, o continente africano é o que mais 

envia estrangeiros ao Brasil, cerca de 76% dos aprovados são provenientes de países como 

Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola. Abaixo, alocamos as informações disponíveis no site da 

Divisão de Temas Educacionais (DCE) do Ministério das Relações Exteriores (MRE) a fim de 

exprimir essa realidade: 

 

Quadro 2: Estudantes Africanos selecionados pelo PEC-G no período entre 2000 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Divisão de Temas Educacionais – Brasil/DCE (2018). 
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Quadro 3: Estudantes selecionados pelo PEC-G provenientes de países da América Latina e Caribe no período 

entre 2000 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Divisão de Temas Educacionais – Brasil/DCE (2018). 
 

Quadro 4: Estudantes asiáticos selecionados pelo PEC-G no período entre 2000 e 2017 

Fonte: Divisão de Temas Educacionais – Brasil/DCE (2018). 

 

Como pode ser constatado a partir da visualização das tabelas acima, desde o ano 2000, 

existe uma entrada significativa de estudantes estrangeiros, provenientes de países africanos, 



55 
 
da América Latina e Caribe no Brasil, através do PEC-G. Neste período (2000-2017), um total 

de 7.373 estudantes africanos foram inseridos no ensino superior brasileiro, enquanto, para o 

mesmo período, 2.271 latino-americanos e caribenhos vieram realizar seus estudos superiores. 

Neste período, o país que mais enviou africanos pelo programa foi Cabo Verde, com um 

expressivo número de 3.059 estudantes. Destacamos que nem todos os países enviam 

estudantes desde o ano 2000. Em seguida, ainda em relação aos países africanos, se encontra 

Guiné Bissau, com 1.358 estrangeiros. Consequentemente, Cabo Verde e Guiné Bissau, juntos, 

foram responsáveis pelo envio de cerca de 60% dos africanos pelo PEC-G para o Brasil. 

A segunda tabela corresponde ao envio de latino-americanos e caribenhos. Podemos 

perceber que a entrada destes estudantes em nosso país se encontra em menor número, em 

comparação com os países africanos. Destes, Paraguai, Peru, Equador e Honduras são 

responsáveis pelo envio de 61% dos 2.271 estrangeiros até 2017. Por fim, a última tabela 

demonstra a quantidade de estrangeiros do continente asiático enviados para o Brasil. É possível 

perceber que tal acordo com esses países se inicia mais tarde, em 2006, com o envio de apenas 

um timorense naquele ano. Ao todo, até 2017, já vieram 65 estrangeiros provenientes de países 

asiáticos pelo programa e é o Timor Leste o país que mais enviou estudantes. Nota-se a 

importância do programa nos processos de internacionalização das universidades brasileiras, 

uma vez que uma boa parte dos estudantes estrangeiros que aqui estudam se inserem no Brasil 

por essa via. 

Na próxima seção, trataremos, mais especificamente, da internacionalização na 

universidade em que essa pesquisa se deu, buscando maiores informações sobre o órgão que 

favorece as relações internacionais e demonstrando os principais dados resultantes de uma 

entrevista com a sua representante. A compreensão de como a internacionalização se dá na 

UFSJ é de suma importância para que possamos entender melhor em quais condições os 

estudantes estrangeiros que aparecem nesta pesquisa se encontram no meio acadêmico. 

Retomaremos à entrevista novamente, mais adiante, uma vez que, de posse das informações 

apuradas com os estrangeiros, procuramos saber também do órgão mais informações a respeito 

das ações para auxiliar esses estudantes em suas dificuldades. Contudo, neste capítulo, 

abordaremos apenas os aspectos mais gerais relatados na entrevista que denotam 

especificamente a internacionalização da instituição.  
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1.4 Internacionalização na UFSJ 

 

O documento que estabelece a política de internacionalização da UFSJ reconhece a 

importância da criação de políticas de cooperação internacional em nosso século, elegendo a 

internacionalização desta instituição como uma das prioridades, visando sua expansão e 

desenvolvimento sustentável do país. Então, a instituição assume que medidas que vão além da 

pura mobilidade de discentes se mostram necessárias, a fim de impactar os cursos de Graduação 

e também Pós-graduação. Por essa razão, demonstra-se que a intenção é que a universidade 

passe de uma internacionalização passiva para uma internacionalização ativa, esclarecidas pelo 

próprio documento como sendo: 

 

A internacionalização passiva se refere à mera mobilidade acadêmica discente e 
qualificação de docentes em instituições de reconhecido prestígio acadêmico no 
exterior, visando o desenvolvimento de uma elite intelectual. Já a internacionalização 
ativa se refere à implantação de políticas de Estado e institucionais voltadas para a 
atração e acolhimento de acadêmicos; à oferta de serviços educacionais no próprio 
país e no exterior; ao envolvimento com a mobilidade de experts – docentes e 
técnicos- e de discentes em áreas de interesse estratégico; à exportação de programas 
e instalação de instituições ou campi no exterior; à criação de programas e projetos de 
pesquisa em colaboração com instituições estrangeiras de reconhecido prestígio 
acadêmico; à participação em redes internacionais e ao desenvolvimento de políticas 
públicas e institucionais que visem o trabalho colaborativo entre instituições nacionais 
e internacionais (UFSJ, 2018b, p. 01). 
 

Criada no ano de 2004, a Assessoria para Assuntos Internacionais – ASSIN, atua 

objetivando a expansão da UFSJ no cenário global “contribuindo para a afirmação externa de 

valores acadêmicos locais, para a superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições 

e para a construção partilhada do conhecimento científico e cultural” (UFSJ, 2018a, p. 01). 

Atualmente, a universidade conta com diversos convênios internacionais firmados com países 

como: Alemanha, Argentina, Áustria, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, 

França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, México, Moçambique e Portugal (UFSJ, 2017). Os 

acordos bilaterais proporcionam ajuda mútua a países que desejarem enviar estudantes ao 

Brasil, recebendo também brasileiros em suas instituições de ensino. Além dos acordos 

firmados entre universidades brasileiras e estrangeiras, existem também os acordos estimulados 

pelo governo brasileiro que também, em muito, colaboram para que mais estudantes sejam 

inseridos no ensino superior brasileiro a cada ano.  

A Resolução nº 042, de 05 de novembro de 2007, estabelece a Política de Cooperação 

da UFSJ e determina, em seu artigo primeiro, que a cooperação internacional é estabelecida na 

universidade por meio das relações de parceria firmadas entre a universidade e as instituições 
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de ensino superior estrangeiras. Em seu parágrafo único, essa resolução evidencia que a 

cooperação internacional é possível através dos programas e instrumentos que favoreçam o 

intercâmbio internacional, destacando os “protocolos de intenções, contratos, convênios, 

ajustes e acordos, observadas as normas que tratam da celebração de contrato, acordo, convênio, 

ajuste, protocolo, compromissos ou de qualquer outro termo de natureza acadêmica” (UFSJ, 

2007, p. 01).  

No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – da UFSJ, que abrange o período de 

2014 a 2018, a internacionalização é escolhida como uma das áreas de atenção na definição das 

políticas internas da instituição. O documento elenca, como ações de internacionalização, 

práticas que contribuam para um reconhecimento da universidade em âmbito internacional, seja 

através da mobilidade de discentes, docentes ou outros funcionários da universidade, seja na 

parceria para o desenvolvimento de pesquisas em IES estrangeiras.  

 

A internacionalização, ou educação internacional, compreende os programas e 
atividades institucionais que possuam uma dimensão internacional reconhecível, tais 
como: a mobilidade estudantil, de docentes e técnicos-administrativos, o 
desenvolvimento de pesquisas e outras atividades com instituições estrangeiras; os 
programas de dupla diplomação, entre outros (UFSJ, 2014, p. 29). 
 

Portanto, o PDI informa que a universidade tem se envolvido com ações que favoreçam 

essa dimensão internacional por meio da participação nos programas “Ciências sem 

Fronteiras”, “Inglês sem Fronteiras”, e editais que visam ao fomento de pesquisas em nível 

internacional estimuladas por agências como a CAPES, o CNPq e a FAPEMIG. À vista disso, 

o documento elenca oito eixos principais para que a UFSJ passe de um processo de 

internacionalização passiva, para uma internacionalização ativa, considerando que o ato de 

internacionalizar uma universidade está além da mera mobilidade de seus agentes. Tal plano 

estratégico foi denominado como “UFSJ participativa, plural e internacional” e os eixos 

informados neste documento, bem como seus principais pontos de atuação, estão descritos 

resumidamente no quadro a seguir: 
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Quadro 5: Atuação ASSIN PDI UFSJ 2014-2018 

Eixo Objetivos 

Ampliação dos acordos de cooperação 

internacional com instituições de reconhecido 

prestígio acadêmico 

Atualmente existem 45 acordos em vigor com instituições da 

Europa, Américas: do Norte, Central e do Sul e África. O 

objetivo é ampliar os existentes e firmar novos acordos como os 

que já estão em negociação na Coréia do Sul, Turquia, China e 

Japão. 

Participação em Programas do Governo 

Brasileiro 

Atualmente a instituição participa dos Programas: 

Ciência Sem Fronteiras, Inglês Sem Fronteiras, Branatec, PLI 

(Programa de Licenciaturas Internacionais) e Brafitec. 

Aumento da participação ativa dos discentes 

da UFSJ em instituições estrangeiras de 

reconhecido prestígio acadêmico: 

- PAINT (18 bolsas em 2013, possibilitou que brasileiros 

estivessem em países como Portugal, Holanda, Alemanha, 

França, Chile e México. 

- Ciências sem Fronteiras (307 discentes em 2013). Aumento das 

bolsas e convênios, oferecimento de aulas em língua inglesa para 

a preparação de alunos para os exames TOEFL IBT e TOEFL 

ITP, além de se tornar um centro aplicador do TOEFL IBT. 

O Inglês sem Fronteiras Oferecimento de 480 vagas em cursos de inglês preparatórios 

para exames TOEFL com a participação de profissionais de 

origem norte-americana no Núcleo de Língua Inglesa da UFSJ 

(NucLi/UFSJ). 

Aumento da participação de discentes 

estrangeiros na UFSJ 

Internacionalizar os currículos dos cursos de graduação e pós-

graduação. 

Envolvimento de docentes e técnicos com o 

processo de internacionalização 

Tornar as parcerias de docentes e técnicos na produção científica 

com instituições estrangeiras uma política institucional 

financiando o trânsito destes profissionais e estimulando a 

criação de centros de pesquisa interdisciplinares. 

Participação em fóruns e eventos de 

internacionalização 

Atualmente, a universidade participa: FORGRIFES, FAUBAI, 

GCUB, AULP, Rede Minas-França-Minas e estava se 

credenciando ao Grupo Tordesillas e UNIMINAS.  

Ampliação da estrutura de internacionalização 

na UFSJ 

Ampliação da estrutura da ASSIN, preparação de materiais 

institucionais em versão multilíngue, sinalização multilíngue, 

oferecer tradução simultânea, amparar a ASSIN em relação a 

estrutura tecnológica e humana para o gerenciamento de suas 

ações, proporcionar financiamentos às ações, ampliação na 

recepção de estrangeiros.  

 
Fonte: Adaptação UFSJ (2014). 
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Outras áreas do mesmo documento abordam outros intentos que, indiretamente, 

influenciam nos indicadores internacionais da universidade, reconhecendo que a 

internacionalização é um processo mais amplo e mais complexo que a pura mobilidade dos 

agentes. Um exemplo foi a demonstração das publicações dos docentes da universidade em 

periódicos internacionais. O gráfico abaixo demonstra a evolução no número de publicações 

entre os anos de 1996 a 2012. De acordo com o documento, as principais áreas abrangidas pelas 

publicações são as áreas da física, ciências agrárias, ciências dos materiais, engenharias, 

matemática, química, ciências da vida, farmácia e farmacologia, bioquímica e biologia 

molecular. 

 

Gráfico 5: Publicações dos docentes da UFSJ em periódicos internacionais, informadas pelo Web of Science no 
período entre 1996 a 2012 

 
Fonte: UFSJ (2014, p. 49). 

 

Além disso, outros intentos da universidade visam elevar seus cursos de graduação e 

pós-graduação em nível internacional e implantar cursos na modalidade EaD em parceria com 

outros países.  

De um modo geral, é notável que as ações internacionais na instituição caminham para 

um aumento gradual, conforme pode ser visto na tabela abaixo, apesar da brusca diminuição no 

envio de estudantes brasileiros para o exterior, provavelmente decorrente da extinção do 

programa “Ciências sem Fronteiras”. Mesmo assim, nota-se que, desde o ano de 2014, a 

instituição tem recebido cada vez mais estudantes estrangeiros dentre intercambistas e 

estagiários, mantendo também um certo equilíbrio na quantidade de acordos internacionais 

firmados e, também, na presença em programas de abrangência internacional.  
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Tabela 1: Ações internacionais na UFSJ 2014-2017 

Internacionalização 2014 2015 2016 2017 

Acordos internacionais 45 56 52 57 

Participação em programas de abrangência internacional 11 12 13 11 

Alunos da UFSJ em intercâmbio e estágio internacional 613 446 120 28 

Alunos estrangeiros na UFSJ em intercâmbio e estágio 

internacional 

7 32 38 48 

Fonte: UFSJ em Números exercício 2014-2017 
 

Na seção seguinte, apresentamos os principais resultados da entrevista realizada com a 

representante do órgão responsável por abranger todas as ações internacionais da instituição, 

Dra. Liliane Assis Sade Resende. Através desta entrevista, tencionamos compreender um pouco 

mais acerca das ações internacionais da instituição, indo além da leitura dos documentos oficiais 

e buscando verificar como se dá na prática o trabalho da ASSIN e quais são os seus intentos 

futuros. Retomaremos essa entrevista adiante, ao tratarmos das estratégias e dificuldades 

relatadas pelos estudantes estrangeiros; neste momento, relatamos apenas o que foi dito acerca 

dos processos de internacionalização da instituição.  

 

1.4.1 O ponto de vista da assessora para assuntos internacionais 

 

A fim de melhor compreender o trabalho da ASSIN, passaremos agora a apresentar as 

informações obtidas por meio da entrevista com a representante do órgão. Apresentamos a ela 

a nossa proposta de trabalho e, munidas da entrevista semiestruturada já preparada, iniciamos 

a condução das questões. Ao ser perguntada sobre como funciona a política de 

internacionalização da universidade e sobre há quanto tempo ela existe, a assessora 

internacional explica que a internacionalização iniciou tardiamente na universidade, 

considerando, contudo, que a UFSJ é uma universidade recente. O processo teve início no ano 

de 2004, porém, “as universidades mais antigas já começaram na década de 90 e em 98 foi 

quando foi formada a primeira associação dos assessores internacionais das universidades 

brasileiras para assuntos internacionais” (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018).  

Neste esforço pela internacionalização das universidades brasileiras, foi criada a 

Associação Brasileira de Educação Internacional – FAUBAI, primeiro órgão dedicado às 

questões relacionadas à internacionalização do ensino superior, uma vez que, com os 
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movimentos favoráveis à globalização, fortalecer as relações internacionais se mostrou uma 

necessidade.  

Atualmente, de acordo com a representante da ASSIN, está havendo uma reformulação 

nas políticas de internacionalização da UFSJ, já que há um estímulo maior para que ela ocorra, 

que advém tanto de organismos externos, como a CAPES, quanto de organismos internos, que 

se traduzem na verba específica para que as medidas sejam possíveis, repassadas à assessoria 

pela reitoria da universidade. Para a assessora internacional, existe um esforço em todo o país 

para que as universidades se internacionalizem, tanto na graduação, quanto na pós-graduação. 

Porém, tais intentos estão sendo reformulados devido às novas necessidades de nossos tempos 

por meio da consideração do que seria a internacionalização de fato. Uma das faces dessa 

reformulação passa pelo conceito de “mobilidade” que, hoje em dia, é considerado apenas um 

aspecto da internacionalização, que estaria ligado à entrada de estrangeiros em nosso país ou 

saída de brasileiros para o exterior. A assessora explica que, para além da mobilidade, trabalha-

se hoje com uma ideia de “internacionalização ativa” que, além de promover a mobilidade de 

estudantes, proporciona também a vinda de professores estrangeiros, saída de professores 

brasileiros, bem como a “internacionalização em casa” – apresentado a nós pela assessora 

internacional e que será discutido mais à frente.  

 

No nosso caso a nossa política, depois dessa, desse primeiro momento de 2004 e da primeira 
resolução de 2007, o conceito de internacionalização que estava lá, era o conceito que 
permeava as discussões na época. Era muito voltado para mobilidade discente e docente. Hoje 
em dia, nós vemos a internacionalização com o aspecto muito maior, a mobilidade é apenas 
um aspecto da internacionalização, mas vai muito além do que a mera mobilidade. Então, já 
em 2013, nós propusemos um conceito de internacionalização ativa que fazia esse movimento, 
que nós entendemos de internacionalização passiva, que é apenas focar processo de 
mobilidade e ter professores fazendo pós-doutorado no exterior [...] (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 

 

Assim, assumindo que o fato não se limita à UFSJ, a representante do órgão aponta os 

doutorados e pós-doutorados que os docentes da instituição realizam no exterior e que não 

chegam ao conhecimento da ASSIN: “Então a gente não sabe quem está saindo para fazer 

qualificação no exterior e como usar essa qualificação desses professores para contribuir para 

o processo de internacionalização da Universidade” (ASSESSORA INTERNACIONAL, 

2018). Nessa acepção, o conhecimento acerca destes fatos contribui para que as políticas de 

internacionalização na universidade se fortaleçam, uma vez que a universidade é um organismo 

composto de pessoas e ações como os cursos realizados no exterior que impactam diretamente 

nas ações de internacionalização desenvolvidas no órgão.  
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Conforme elencado acima, a primeira resolução acerca da internacionalização da 

universidade foi criada no ano de 2007 e, desde então, já havia um fundo de investimentos 

criado para a promoção das ações da ASSIN. Porém, atualmente, existe também um 

investimento interno da universidade para as ações, o que está proporcionando uma ampliação 

não apenas no número de estudantes que irão participar da mobilidade, mas também da estrutura 

do próprio órgão para um melhor atendimento das questões na instituição. Outra vertente da 

internacionalização citada é a possibilidade de se flexibilizarem os currículos para que 

conteúdos cursados aqui sejam aproveitados no exterior e vice-versa. Ao falar sobre os ganhos 

apurados com o programa governamental “Ciências sem Fronteiras”, a assessora elenca três 

efeitos do programa na internacionalização: 

 

O primeiro deles foi dar visibilidade para as instituições brasileiras no exterior, todas elas, 
porque todos nós podemos participar. Nós estávamos entre as 15 que mais enviaram alunos 
para o exterior, então eles nem sabiam pronunciar São João del Rei, mas eles sabiam que numa 
cidade histórica de Minas Gerais tinha uma universidade que tinha ensino de qualidade. Então 
isso deu uma grande visibilidade para nossa instituição. A outra coisa foi que colocou a 
internacionalização na pauta dos gestores da instituição, e aí ganhou o novo peso, uma nova 
força, inclusive nós conseguimos ter força para pleitear que fosse criado o Programa de 
Desenvolvimento das Universidades Federais – PDU da internacionalização. A terceira coisa 
concorreu para a necessidade das instituições repensarem a flexibilização curricular. Os 
nossos PPC’s eram muito fechados. As pessoas entendiam a equivalência para uma pessoa 
aproveitar o que foi feito no exterior tinha que ser uma matéria igualzinho a que tinha aqui 
[...] bom, se é para você fazer o que você tem aqui, você não precisa sair daqui. O grande 
ganho da internacionalização, de você participar de um processo de mobilidade, é você atender 
outras habilidades, outros conteúdos, outras metodologias que a sua universidade não oferece. 
Então, houve uma grande discussão nesse sentido, os PPC’s da própria UFSJ como das outras 
universidades tiveram que ser reformulados. Vários coordenadores de curso tiveram seus 
PPC’s reformulados nessa época com uma flexibilização curricular que permitisse o 
aproveitamento dessas unidades curriculares cursadas no exterior (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 
 

Nesse ponto de vista, foi desenvolvido o programa que permite que seja realizado o que 

foi chamado na entrevista de “internacionalização em casa”. Considerando que as experiências 

internacionais não necessariamente precisam gerar o que chamamos de “mobilidade”, que é o 

deslocamento propriamente do estudante de um país para o outro, a internacionalização em casa 

é um artificio que pode ser experimentado no país de origem do estudante. De acordo com a 

assessora, tal necessidade culminou no programa governamental “Idiomas sem Fronteiras” que 

trouxe o multiculturalismo às universidades, permitindo experiências de trocas e 

conhecimentos, mesmo sem mobilidade. 
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Para tanto, há um esforço para que os docentes e funcionários em geral se envolvam 

com a internacionalização na universidade e, de acordo com a assessora, está sendo implantada 

uma nova política de internacionalização, com vistas à valorização e aperfeiçoamento daqueles 

que, consequentemente irão permanecer na universidade após a saída dos estrangeiros. “Então 

é muito importante envolver os docentes, os servidores de forma geral, docentes e técnicos 

administrativos no processo de internacionalização” (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018).  

Uma das principais funções da internacionalização é a integração interdisciplinar, ou 

seja, por meio da criação de blocos econômicos, é possível que vários países, através dos 

estudantes que transitam entre esses países, pensem acerca de um assunto que seja de interesse 

mundial. Um exemplo dado pela assessora é que todos os cursos da universidade pensem o 

problema da água, considerando as especificidades de cada área. Em um estágio mais amplo, é 

possível a criação de redes internacionais de pesquisa. Outro aspecto da internacionalização, 

para ela, é a contribuição ao bem comum, de forma global, demonstrando que o órgão já está 

pensando em formas para o acolhimento de imigrantes refugiados.  

Ao explicar sobre os ganhos que a universidade aufere com a internacionalização, a 

assessora internacional aponta que alguns programas se dão em uma relação de contrapartida, 

em que, ao passo que recebemos estrangeiros aqui, podemos enviar brasileiros para o exterior 

com as mesmas vantagens que eles possuem aqui. Dois programas que proporcionam essa 

funcionalidade são o BRACOL e o BRAMEX, que atuam na cooperação entre o Brasil e os 

países da Colômbia e México. Da mesma forma que os colombianos e mexicanos que chegam 

ao Brasil irão receber moradia estudantil gratuita e uma bolsa específica para a alimentação, os 

brasileiros enviados para estes países receberão as mesmas vantagens. “Então se nós recebemos 

dois colombianos, nós enviamos dois brasileiros para Colômbia e, nessas universidades, eles 

vão oferecer moradia gratuita e alimentação para os nossos alunos”. (ASSESSORA 

INTERNACIONAL, 2018). Mas, conforme dito na entrevista, tal auxílio não é compactuado 

por todos os programas. Há um estímulo da universidade na recepção de alunos provenientes 

de países da América do Sul, além de a universidade firmar relações com diversos países.  

Acerca dos programas com os quais o órgão mantém relações, consideramos prudente 

apresentá-los, mesmo que sucintamente. De acordo com informações do site da universidade, 

existem relações estabelecidas com a Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, Chile, Colômbia, 

Coreia, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Itália, México, 

Moçambique e Portugal. Tais acordos permitem desde intercâmbios para docentes e discentes 

na graduação ou pós-graduação, estágios, pesquisas com vínculo institucional, técnicos-
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administrativos, pesquisadores, palestras, seminários, cursos, inclusive cooperando com 

campos específicos de pesquisa, conforme as especificidades de cada programa/país.  

 

Figura 1: Acordos Internacionais na UFSJ administrados pela ASSIN 

 

Fonte: UFSJ (2018a). 

 

De acordo com a assessora, para que haja uma cooperação eficiente entre os países, é 

importante que se oferte disciplinas em língua inglesa, já que, mesmo países como a China, a 

Austrália, a Coreia do Sul ou o Japão tenham outros idiomas, os intercambistas que saem desses 

países tendem a falar inglês. Da mesma forma, nossos estudantes serão recebidos nestes países 

através de atividades ofertadas em língua inglesa. Em “Inglês: a língua da internacionalização”, 

Fonseca (2016) chama a atenção para como o nosso país tem se movimentado para uma 

determinada aquisição de proficiência em língua inglesa, através do aumento da procura por 

exames como o TOEFL, na graduação e na pós-graduação, e na cobrança do idioma nas provas 

do ENEM.  

Neste sentido, as instituições brasileiras que pretendem atingir status internacional têm 

se movido em prol da oferta de disciplinas em língua inglesa, como, por exemplo, a 

Universidade de São Paulo que instituiu em circular, no ano de 2016, a adoção, em até 100 

programas de pós-graduação, de até 30% de ementas ministradas em inglês. Assim, a instituição 

considera a ação como uma “ferramenta de qualidade da Pós-Graduação” (USP, 2016), 

estabelecendo, inclusive, auxílio financeiro para que as ações se deem. Na UFSJ, a ação ainda 

não ocorre, mas figura como um dos objetivos das relações internacionais.  
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As disciplinas descritas acima deverão ser oferecidas em língua inglesa durante o ano 
de 2017. Os PPGs contemplados, que cumprirem as duas especificações, receberão 
auxílio de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) da PRPG, durante o 1º semestre de 2017. 
Caso o número de inscritos seja superior a 100, uma comissão indicada pela PRPG 
fará a seleção das propostas, considerando o número total de créditos em disciplinas 
envolvidas (USP, 2016, p. 01). 
 

Ao se referir à ajuda de custo aos alunos vinculados em outros programas, a assessora 

explica que, no PEC-G, por exemplo, alguns alunos já estariam recebendo uma bolsa chamada 

PROMISAES  à qual eles podem submeter pedidos. Não existe uma contrapartida, no caso dos 

programas BRACOL e BRAMEX, para o fornecimento de bolsas alimentação ou moradia. 

Contudo, os estudantes vinculados ao PEC-G declaram a capacidade financeira de se custearem 

no país, mesmo sem o recebimento de auxílios, seja do governo brasileiro ou do governo dos 

países dos quais eles são provenientes.  

 

Os africanos eles vêm, geralmente, dentro do programa PEC-G, e no PEC-PG, eles já recebem 
um auxílio de seus países, alguns recebem, outros não recebem, tem uma bolsa que chama 
PROMISAES que é ofertada em nível nacional e eles se submetem, esse ano dos nossos 8 
alunos, nós ganhamos 6 bolsas, seis alunos vão ganhar essa bolsa, são alunos de diversas 
nacionalidades, geralmente os africanos são os mais necessitados (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 

 

PROMISAES significa “Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior” e, de 

acordo com informações do site do Ministério da Educação, essa bolsa se destina aos estudantes 

do PEC-G, principalmente os africanos, e se constitui como sendo um auxílio no valor mensal 

de R$ 622,00. “O auxílio visa cooperar para a manutenção dos estudantes durante o curso, já 

que muitos vêm de países pobres” (BRASIL/MEC, 2018b). Estará apto a pleitear o recurso o 

aluno que estiver regularmente matriculado em uma das instituições federais de ensino superior 

do país, possuir frequência satisfatória, apresentar envolvimento nas atividades 

extracurriculares e com um bom rendimento no curso. O PROMISAES foi instituído pelo 

Decreto nº 4.875, de 11 de novembro de 2003 e suas diretrizes foram estabelecidas na Portaria 

nº 745, de 05 de junho de 2012. Abaixo estão elencados, por meio do Artigo VI da referida 

Portaria, os aspectos a serem considerados na distribuição deste auxílio: 

 

Art. 6º A seleção feita pela IFES deverá considerar os seguintes critérios: I - Situação 
do visto junto a Polícia Federal, mediante análise do Registro Nacional de Estrangeiro 
(RNE) atualizado ou do protocolo de prorrogação de visto junto ao referido órgão do 
Ministério da Justiça. II - Análise da condição socioeconômica; feita com base em 
critérios estabelecidos pelas IFES, mediante parecer do órgão responsável por essa 
atividade na Instituição. III - Rendimento acadêmico; IV - Frequência escolar; V - 
Custo de vida local; VI - Índice de desenvolvimento humano do país de origem do 
estudante; VII - Previsão de envolvimento do aluno em atividades acadêmicas de 
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ensino, pesquisa e extensão relacionadas com o curso de graduação, em que pesem, 
preferencialmente, as contribuições do contexto cultural e social do país de origem 
(BRASIL, 2012). 
 

De acordo com o Balanço Social da Secretaria de Educação Superior – SESu, entre os 

anos de 2006 e 2013, um total de 5.772 estudantes estrangeiros em todo o território brasileiro 

foram beneficiados com bolsas do PROMISAES. Tais recursos foram orçados em um custo 

anual ao MEC de cerca de R$ 6 milhões.  

 

Gráfico 6: Quantidade de bolsas distribuídas pelo PROMISAES entre os anos de 2006 e 2013 

 

Fonte: BRASIL/MEC (2018b). 

 

Nesta vertente, a assessora relata que, apesar de assinarem um termo assumindo a 

capacidade de se custearem no país, alguns alunos chegam a requerer auxílio ao chegarem à 

universidade. Ela nos conta um caso ocorrido quando a responsabilidade pelos alunos 

provenientes do PEC-G era de outro órgão da instituição, sendo necessária uma negociação 

interna para que fosse destinada a esse aluno uma vaga em moradia estudantil. A partir do 

momento em que o programa se tornou uma responsabilidade da ASSIN, o órgão passou a 

acompanhar de perto as necessidades dos estudantes, inclusive com acompanhamento do 

histórico escolar deles, com atendimento psicológico, dentre outras demandas.  

Com relação ao referido termo, Yara Miranda (2016) fala em sua dissertação sobre as 

condições adversas nas quais os estudantes estrangeiros podem se encontrar devido à situação 

financeira no Brasil. Para ela, apesar de alguns estudantes virem realmente de uma situação 

favorecida, garantindo a capacidade de custeio dos próprios gastos durante o curso, outros não 

possuem a mesma situação. Os estudantes estrangeiros são proibidos de desempenharem 

atividades remuneradas a título de trabalho, por isso, acabam ficando dependentes do auxílio 

financeiro de suas famílias e, quando é possível, dependem do recebimento de bolsas em ações 
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da própria universidade a que estão vinculados ou mesmo algum incentivo de seus países de 

origem. Conforme aponta a autora sobre a situação de estudantes provenientes do programa 

PEC-G: 

 

Presume-se que, tendo apresentado documento comprobatório de renda familiar capaz 
de sustentá-los enquanto afiliados ao PEC-G, os estudantes tenham capacidade de 
arcar com os custos de vida no Brasil. Todavia, em alguns casos, pelas situações com 
que nos deparamos como professores desses alunos, observamos que há falha, como 
também aponta Bizon (2013), na regulamentação desse documento. Assim como 
observa a autora, alguns alunos solicitam que outros membros da família ou amigos, 
por exemplo, assinem e comprovem suas rendas nos documentos necessários, o que 
não significa que, necessariamente, essas pessoas manterão financeiramente esses 
estudantes em sua estada no Brasil. Em outros casos, são sim os responsáveis pelo 
estudante que assinam o documento e fazem o compromisso de sustentá-los. Porém, 
ao mesmo tempo que os sustentam, mantêm também outros filhos em outros países, 
o que não garante que haverá uma regularidade no auxílio para todos eles 
(MIRANDA, Y., 2016, pp. 37-38). 
 

Além disso, no esforço de uma maior interação entre os estrangeiros e a cultura 

brasileira, visando uma adaptação mais rápida destes ao contexto do Brasil, foi criado um 

programa que visa a tutoria social, no qual estudantes brasileiros da universidade acompanham, 

de forma voluntária, estudantes estrangeiros em atividades básicas. Os tutores sociais são um 

apoio importante destes estudantes estrangeiros quando eles chegam ao Brasil, favorecendo a 

adaptação deles. Há uma seleção das pessoas que se interessam em desempenhar a tutoria e 

posterior treinamento pela ASSIN, para que ambos, tutor e estudante estrangeiro recém-

chegado ao Brasil, tenham contato efetivamente. “[...] então a gente vê que existe uma vontade 

dos próprios alunos de receberem esses estrangeiros [...]” (ASSESSORA INTERNACIONAL, 

2018). 

Conforme informado pelo órgão, todo início de semestre, há uma festividade que visa 

melhor integrar o estudante estrangeiro na universidade, conhecendo os tutores sociais e 

também participando de palestras e outras atividades. Nesta oportunidade, há gincanas nas quais 

tutor e estudante estrangeiro devem se dirigir a determinados locais na cidade e responder a 

perguntas realizadas na gincana ou chegar a algum ponto da cidade de ônibus. A atividade busca 

mostrar ao estrangeiro dados sobre o país e a própria cidade de São João del-Rei, além de lhes 

oportunizar uma maior autonomia, acostumando-os a tomarem ônibus para se dirigirem aos 

campi da universidade, bem como ensinando-os a chegar aos restaurantes populares, etc.  

 

[...] a gente criou uma gincana cultural, então a gente divide os alunos em grupos e a gente dá 
umas atividades, então eles tem que ir por exemplo no Memorial Tancredo Neves e saber 
porque que o nome da avenida principal da cidade é avenida Tancredo Neves, a gente pede 
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pra eles, que eles vão no museu regional e eles tem que descobrir quando foi o ano da abolição 
da escravatura  no Brasil e a gente, cada gincana a gente cria tarefas que os obriguem a ir nos 
nossos pontos turísticos, a irem comer no restaurante popular porque é uma opção que eles 
tem se eles tiverem aqui, a gente obriga eles a pegarem ônibus daqui pros outros campi e pra 
alguns locais, pra eles aprenderem a pegar ônibus, mas eles fazem isso sempre acompanhados 
dos tutores sociais. [...] e a gente tem recebido um feedback ótimo dos alunos sobre isso porque 
eles realmente se entrosam, se socializam na cidade (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 

 

Ao ser inquirida sobre os reais ganhos recebidos pela universidade acerca da 

internacionalização, a representante da ASSIN explica que, em termos qualitativos, o contato 

com diferentes culturas, a multiculturalidade é o maior ganho. Por outro lado, em termos 

quantitativos, pode-se considerar o aumento das notas da graduação e da pós-graduação da 

universidade que só são avaliados em 6 e 7 pela CAPES se os programas estiverem 

internacionalizados. Sendo internacionalizados, tais programas irão receber alunos 

estrangeiros, promover disciplinas lecionadas em línguas estrangeiras e também contar com 

professores de outros países, participando de bancas nestes cursos. Alcançando tais patamares, 

os programas também tendem a receber maiores financiamentos, podendo aumentar, assim, os 

investimentos nas ações internacionais.  

Apesar de não deixar claro tal medida, um dos critérios de avaliação das graduações 

pelo MEC seja a internacionalização, referindo-se à criação da rubrica “PDU 

internacionalização”, criada pelo MEC em 2015. Porém, assumindo a não possibilidade de 

enviar um grande número de alunos brasileiros a outros países, a assessora internacional afirma 

que uma grande aposta do órgão é a estimulação da internacionalização em casa, que se dá no 

contato dos brasileiros com estudantes estrangeiros e por meio de cursos, oferecidos de forma 

presencial e a distância, que possam ampliar a formação destes estudantes.  

 

Então você trabalhando esse processo de internacionalização em casa, você trazendo o 
estrangeiro pra cá, você criando condições institucionais pra receber esse estrangeiro, 
trabalhando a internacionalização, no âmbito dos currículos dos cursos, com conteúdo que 
sejam de interesse internacional, sobre diversidade, multiculturalismo, a situação dos 
refugiados, direitos humanos, trabalhar esses conteúdos, você dá uma formação muito mais 
holística pra aquele aluno que está sendo formado, você tá formando cidadãos que vão atuar 
no mundo global e não naquele mundinho fechado na cidade (ASSESSORA INTERNACIONAL, 
2018). 
 

Gonçalves (2009) demonstra que a internacionalização em casa, ou o que a autora chama 

de internacionalização doméstica (IaH – Internationalization at home), são ações 

desempenhadas pelas instituições de ensino superior em proveito da internacionalização sem, 

necessariamente, implicar na provocação da mobilidade de discentes ou docentes para que ela 
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ocorra. Com o intento de evidenciar tais práticas na Escola Superior de Educação de Coimbra 

– ESEC, a autora disserta sobre as medidas elencando as já realizadas na ESEC.  Como primeira 

medida, a autora ressalta que é de suma importância que, antes das ações a serem 

desempenhadas, a internacionalização esteja em seus agentes, ou seja, nos professores e demais 

profissionais que a tornarão possível. Em suma, as medidas de internacionalização doméstica 

relatadas nesta instituição são brevemente elencadas a seguir. 

Com ênfase no acolhimento e troca intercultural, a Semana Internacional da ESEC – 

International Week of ESEC – proporciona não apenas a visibilidade dos estrangeiros na 

instituição como também proporciona visitas e aulas de professores estrangeiros no período. Os 

Programas peer tutoring, nesta instituição, se dão por duas vertentes. A primeira, por meio de 

programas de conversação entre estrangeiros e portugueses e, em segundo plano, por meio da 

tutoria que tanto pode ser feita entre um estudante estrangeiro e outro estudante português ou 

um estudante estrangeiro e um professor português, de acordo com as necessidades deste 

estudante estrangeiro; a Semana de Orientação que promove ao estrangeiro informações gerais 

sobre suas primeiras necessidades como a apresentação da instituição ou cidade, por exemplo. 

A autora reconhece que, apesar de já se ter feito muito neste sentido, diversas outras ações ainda 

podem ser implementadas, mas avalia satisfatoriamente os resultados já verificados nas ações 

citadas. 

 

Defendo a internacionalização, mas não a todo o custo e, embora reconheça a sua 
dimensão económica, creio que deve prevalecer uma internacionalização responsável, 
orientada por valores humanistas e pela intenção de promover o contacto, a 
aprendizagem e a cooperação intercultural. É um desafio para o ensino superior 
porque é um desafio para a sociedade multicultural. Aceitar esse desafio é uma 
responsabilidade institucional e passa enormemente pelas políticas de gestão. Mas é, 
acima de tudo, um desafio individual a cada um dos membros da comunidade escolar 
e muito especialmente aos do corpo docente (GONÇALVES, 2009, p. 157). 

 

Para a assessora internacional, o maior desafio que a universidade enfrenta em relação 

à internacionalização é ser efetivamente uma presença internacional, possuindo visibilidade e 

atratividade ao estrangeiro. Para ela, tal intento não se concentra apenas na assessoria 

internacional, mas é uma busca que envolve toda a comunidade acadêmica. Destarte, envolver 

todos os componentes da universidade como alunos, professores e servidores na 

internacionalização, deslocando um pouco o foco do órgão em si, compreendendo a real função 

da ASSIN, passa a ser uma real necessidade neste momento. Para ela, é importante que, em 

meio à estrutura hierárquica da instituição, todos compreendam que possuem uma função 
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essencial para o desenvolvimento da universidade, perpassando, inevitavelmente, pela 

internacionalização. 

 

[...] eu acho que se a gente criar uma política internacional, divulgar essa política 
internacional, sensibilizar a comunidade acadêmica para a necessidade de que todos 
participem dela, que isso não é uma coisa só da assessoria internacional, e se vierem outras 
ideias, outros questionamentos, a gente refaz a política, aprova de novo em conselho e eu acho 
que a instituição é isso, é orgânica [...] (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 

 

Por conseguinte, através da sensibilização das diferentes esferas institucionais, no 

envolvimento nas ações do órgão, e na capacidade de reformular resoluções e determinações 

obsoletas, a representante da ASSIN acredita que, apesar da situação financeira precária em que 

o país se encontra, seja possível proporcionar experiências de internacionalização válidas tanto 

para estrangeiros no Brasil quanto para os estudantes brasileiros na universidade.  

Através da conversa com a assessora internacional, foi possível compreender melhor o 

que a universidade considera como internacionalização e quais medidas estão sendo tomadas 

para que tal intento se amplie neste e nos próximos anos. A entrevista indica claramente os 

limites e as possibilidades de um processo de internacionalização em casa, como o realizado 

pela UFSJ. De fato, o processo de internacionalização na universidade se iniciou de forma 

tímida e tardia, porém já existem muitos convênios firmados, o que pode possibilitar diversas 

parcerias entre universidades e pesquisadores brasileiros e do exterior.  

Ações governamentais como a extinção de programas como o “Idiomas sem Fronteiras” 

dificultam ações de mobilidade entre instituições e cortes de verbas que poderiam ser destinadas 

para auxiliar em permanecia, por exemplo, podendo afastar possíveis estudantes. Porém, tais 

dificuldades parecem ser contornadas com as ações de internacionalização em casa que, apesar 

de estarem mais situadas aos campi de São João del-Rei, são capazes de potencializar interações 

satisfatórias. É notório o esforço empenhado pela equipe de assessoria internacional da 

universidade para que haja uma sistematização das ações de mobilidade, produção e formação 

internacional, a fim de que estas passem pela assessoria e, assim, somem e se tornem notórias 

na instituição.  

A internacionalização atuaria, então, dentre outras formas, como um fator de 

disseminação do conhecimento e, consequentemente, um impulsionador para a própria 

instituição, uma vez que a torna mais conhecida e reconhecida em nível internacional. A oferta 

de disciplinas em outras línguas como o inglês e o espanhol, apesar de estarem na pauta do 

órgão, ainda não ocorrem efetivamente, o que dificulta o entendimento dos estrangeiros. Tais 
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fatores vão sendo resolvidos de forma paliativa, porém nota-se que a internacionalização se faz 

presente e está passando a ocupar um importante patamar nos intentos da universidade que se 

volta em busca reconhecimento a cada ano.  

No próximo capítulo, trataremos de nossa perspectiva de análise, enfocando o 

Letramento Acadêmico com seus principais conceitos, a fim de que seja possível situarmos os 

estudantes estrangeiros pesquisados no ambiente universitário brasileiro. Essa conceitualização 

será importante porque, como apontam as pesquisas que traremos mais adiante, é crescente a 

necessidade de se inserir o estudante no contexto acadêmico, como um todo, e na escrita que se 

desenvolve através dos gêneros típicos deste ambiente. Isso não é diferente para o estudante 

estrangeiro, que deve lidar com gêneros acadêmicos até então desconhecidos, tendo como 

adicional o aspecto linguístico, já que se encontra noutro país.  
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2 LETRAMENTO ACADÊMICO: CONCEITUALIZAÇÃO E UMA 

BREVE REVISÃO DE PESQUISAS 

 

Ocupamo-nos, neste capítulo, do tratamento da perspectiva que norteia nossas análises. 

São abordados aspectos como o surgimento dos Novos Estudos do Letramento e de como a 

perspectiva de analise se derivou destes estudos, além de conceitos caros para a nossa 

compreensão, como os conceitos de práticas e eventos de letramento, modelos, práticas 

institucionais do mistério, dimensões escondidas e discurso do déficit. Como nossa análise se 

pautará no desenvolvimento e utilização de estratégias de estudo por estudantes estrangeiros no 

ensino superior brasileiro, devemos situar essas ações, considerando quais os modelos de 

aprendizagem parecem sobressair, em face das estratégias adotadas, e quais são as origens das 

estratégias que se fundamentam nas dificuldades encontradas.  

Desta forma, apresentaremos inicialmente o que viria a ser o Letramento Acadêmico e 

suas origens epistemológicas. Considerando, principalmente, a pesquisa de Lea e Street (1998), 

apresentaremos os modelos de educação evidenciados por esses autores em sua pesquisa no 

Reino Unido e os fundamentos do modelo de Letramentos Acadêmicos que seriam uma 

alternativa para os modelos até então evidenciados. Em seguida, trataremos dos principais 

conceitos que estão presentes nos estudos que consideram a perspectiva, elencando-os no 

cotidiano do ensino superior brasileiro para uma melhor compreensão de seus significados. Ao 

fim deste capítulo, traremos uma breve revisão bibliográfica a fim de demonstrar ao leitor como 

alguns estudos brasileiros e estrangeiros vêm tratando a problemática em diferentes contextos.  

 

2.1 Conceitualização 

 

A definição de Letramento Acadêmico é por nós compreendida na perspectiva dos 

Novos Estudos do Letramento – NEL, desenvolvidos por estudiosos em âmbito internacional 

como, por exemplo, Lea e Street (1998, 2014); Lillis (2003); Street (2010) e, também, mais 

recentemente no contexto brasileiro: Oliveira (2017); Botelho (2016); Macedo (2017), Macedo; 

Barroso (2010); Marinho (2010); Fiad (2011, 2015, 2016, 2017). 

De acordo com Street (2013), os Novos Estudos do Letramento surgiram no Reino 

Unido, em meados da década de 1980. Neste contexto, o termo “novos” foi alocado em alusão 

à quebra do paradigma existente na época. Houve uma mudança de foco nas análises, 

deslocando-se dos aspectos cognitivos dos indivíduos em processos de letramento para os 
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contextos nos quais as práticas de leitura e escrita se davam. Nesta acepção, a nova perspectiva 

visava, então, diferir da relatada anteriormente, que considerava um único tipo de letramento 

válido e legítimo, aquele desenvolvido na escola. 

Barton e Hamilton (1998), considerando o letramento como um fazer social, 

desenvolveram seis elementos, a fim de evidenciar os principais pressupostos da perspectiva: 

1) sendo o letramento compreendido como uma prática social, essas práticas podem ser 

compostas por eventos que são influenciados por textos; 2) existem diferentes letramentos a se 

desenvolver conforme cada atividade social; 3) existem letramentos socialmente mais 

considerados que outros: os letramentos dominantes. Através deles, as instâncias sociais e a 

forma como eles exercem o seu poder irão desenvolver as suas práticas de letramento conforme 

estes interesses; 4) qualquer prática de letramento estará imbuída de intencionalidade e se 

desenvolve por meio de objetivos sociais e práticas culturais mais amplas; 5) o letramento está 

historicamente situado, o que implica reconhecer que ele é contextual; e 6) as práticas de 

letramento estão sempre se modificando, já que novas práticas podem se desenvolver por meio 

da assimilação informal ou outras formas de aprendizagem. 

Ao considerar a existência de diferentes letramentos, ou como alguns denominam, 

múltiplos letramentos, assume-se que os textos são utilizados por diferentes pessoas para 

diferentes finalidades, não se filiando a apenas uma prática social específica.  

Além disto, os NEL demonstram que as concepções acerca do letramento em sociedade 

estão investidas de relações de poder que consideram, comumente, um único tipo de letramento 

mais aceito e valorizado que outros. Tais estudos evidenciam a não neutralidade da língua 

falada e escrita, demonstrando a existência de múltiplos letramentos diretamente relacionados 

ao contexto em que os sujeitos estão inseridos. “Assumindo que as práticas de uso da escrita 

são diferentes, é possível assumir que existem múltiplos letramentos, a depender das esferas e 

grupos sociais: escolar, religioso, familiar, etc” (FIAD, 2011, p. 362). 

Por isso, não se pode considerar que o simples fato de os sujeitos decodificarem ou 

codificarem os signos linguísticos, significa saber usar a leitura e escrita em qualquer contexto 

social, ou mesmo, que as práticas usuais de avaliação sistêmicas são capazes de atestarem a 

capacidade de um sujeito ou grupo social ser considerado letrado ou iletrado. Street (2014) 

criticou as políticas de avaliação da UNESCO e de outras agências internacionais considerando 

que essas avaliações estariam vinculadas à concepção dominante de letramento, excluindo, 

contudo, os demais letramentos existentes.   
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Por outro lado, em um nível mais amplo ou nível macro, pode significar as formas em 
que as comunidades, em sua totalidade, usam o letramento. Existem regras sociais 
que ditam quem pode produzir e usar letramentos particulares, e queremos 
examinar essa regulação social dos textos. A incapacidade de se conceber o letramento 
como um atributo individual é uma das implicações mais importantes do relato das 
práticas de letramento e de uma das formas em que ela mais se difere das abordagens 
tradicionais (BARTON; HAMILTON, 2004, p. 119, tradução e grifo nosso)7. 
 

Trazendo para a nossa realidade, uma pessoa considerada “iletrada” ou “analfabeta” 

pela sociedade ou organismos oficiais, pode ser completamente capaz de realizar compras em 

supermercados, fato que demanda outro tipo de letramento, mesmo apresentando dificuldades 

na leitura de um texto, por exemplo. A este respeito, Marinho (2010, p. 71) salienta: 

 

Ainda hoje, continuamos a indagar sobre a pertinência e efeitos das categorizações 
oficiais, amplamente disseminadas pela mídia “semianalfabetos”, “analfabetos 
funcionais”, “iletrados” e “analfabetos” – que se sentem autorizados a considera-los 
como destituídos de conhecimentos, habilidades, capacidades e acesso às tecnologias 
da escrita, portanto marginalizadas da cultura escrita. 

 

Assim, as atividades poderiam ser percebidas através das Práticas e Eventos de 

Letramento que as constituem. Tais conceitos são fundamentais na compreensão de como se dá 

a leitura e a escrita, versando sobre os significados produzidos pelos sujeitos em diferentes 

contextos sociais. Por isso, conforme Street (2014), estes elementos são considerados no plural, 

já que assumem o caráter de variação da leitura e da escrita, juntamente com a consideração do 

contexto em que os sujeitos se inserem. Em outro estudo, Street (2013, p. 55) define práticas e 

eventos de letramento como: 

 

[...] nós trazemos para um evento de letramento conceitos, modelos sociais, relativos 
ao que é a natureza do evento e o que o fez funcionar e dar-lhe significado. As práticas 
de letramento, então, se referem ao conceito cultural mais amplo de formas 
particulares de se pensar sobre e realizar a leitura e a escrita em contextos culturais. 
Uma questão-chave, tanto no nível metodológico quanto no nível empírico, é, 
portanto, como podemos caracterizar o deslocamento da observação de eventos de 
letramento para a conceituação de práticas de letramento.  

 

Desta forma, o autor salienta que os eventos de letramento irão considerar as 

oportunidades em que a leitura e a escrita estão presentes, mediando uma determinada interação 

entre os sujeitos. A observação dos eventos de letramento se torna importante para que 

                                                 
7 Do original: De otro lado, en un nivel más amplio o nivel macro, puede significar las formas en que las 
comunidades, en su totalidad, usan la literacidad. Existen reglas sociales que dictan quién puede producir y usar 
literacidades particulares, y queremos examinar esta regulación social de los textos. Dejar de concebir la literacidad 
como un atributo individual es una de las implicaciones más importantes del recuento de la práctica de la 
literacidad y una de las maneras en que más difiere de acercamientos tradicionales. 
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possamos identificar essas interações e situá-las em um contexto sócio-histórico, mas, sem, 

contudo, analisa-las. É, portanto, através das práticas de letramento que os eventos identificados 

passam a ser analisados em meio aos Novos Estudos do Letramento, passando a demonstrar o 

significado atribuído aos eventos, correspondendo, portanto, às práticas. Para Street (2012, p. 

77), “as práticas de letramento referem-se a essa concepção cultural mais ampla de modos 

particulares de pensar sobre a leitura e a escrita e de realiza-las em contextos culturais”.  

Tentaremos situar os conceitos de práticas e eventos de letramento dos estudantes 

estrangeiros, verificando os sentidos por eles produzidos na adoção de estratégias de estudo em 

sala de aula, a partir das dificuldades evidenciadas no ensino superior brasileiro. Não nos foi 

possível realizar um trabalho etnográfico, a fim de perceber como e por quais eventos a leitura 

e a escrita se dão com estes alunos na prática, porém buscamos compreender o que é feito por 

eles e por quais razões determinadas estratégias se fazem mais satisfatórias. As estratégias estão 

situadas no ambiente da academia, por essa razão, a compreensão do que seria o Letramento 

Acadêmico, em meio aos gêneros tipicamente produzidos neste ambiente, atribuirá sentido às 

narrativas dos estudantes estrangeiros.  

De acordo com Elizabeth Silva (2014), os estudos em Letramentos Acadêmicos derivam 

da expansão do ensino superior que se deu de forma diferente em países como o Brasil, o Reino 

Unido e os Estados Unidos. Conforme a autora demonstra, nos Estados Unidos, essa expansão 

se deu entre o fim da década de 1960 e início da década de 1970 em que, a heterogeneidade da 

comunidade acadêmica começou a demandar novas formas de ensino da escrita, resultando no 

movimento chamado Writing Across the Curriculum (WAC), que visava incorporar a escrita 

aos currículos universitários. Tal movimento demonstrou maior preocupação com a prática dos 

gêneros ensinados, visando evidenciar o papel da escrita nos gêneros presentes nas diferentes 

disciplinas. 

A expansão universitária no Reino Unido ocorreu um pouco mais tardiamente, entre o 

fim da década de 1980 e o início da década de 1990, e foi marcada pelos intentos 

governamentais em busca da ampliação do acesso ao ensino superior para estudantes locais e 

estrangeiros. Assim, ao integrar diferentes agentes ao contexto acadêmico, lida-se também com 

a pluralidade linguística, social e cultural, de sujeitos até então excluídos deste ambiente, 

resultando na evidenciação de dificuldades com a língua falada e escrita praticada na academia. 

Tais sujeitos advém de classes sociais menos favorecidas ou pessoas advindas de outros países 

com pouca ou nenhuma familiaridade com vocabulários ou atividades demandadas na 

academia.  

Em concordância com Elizabeth Silva (2014), Oliveira (2017) explica: 
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A partir dos anos 1990, com a internacionalização do ensino superior e a ampliação 
da participação dos estudantes estrangeiros, o Reino Unido viu germinarem os 
Estudos dos Letramentos Acadêmicos. Tal vertente contesta discursos consolidados 
acerca das dificuldades dos alunos com a escrita acadêmica, particularmente o 
discurso do déficit do letramento, segundo o qual os estudantes chegam à universidade 
sem saberem ler nem escrever, e o discurso da transparência da linguagem acadêmica, 
de acordo com o qual a linguagem científica é transparente e objetiva na transmissão 
dos conhecimentos disciplinares (OLIVEIRA, 2017, pp. 91-92). 
 

Por fim, Elizabeth Silva (2014) apresenta os intentos da expansão universitária 

ocorridos no Brasil a partir do ano de 2007 com a implantação do Programa de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais – REUNI, cujos objetivos principais foram ampliar o 

acesso ao ensino superior e redução dos níveis de evasão. Conforme aponta a autora, devido à 

implantação do REUNI ser tão recente, não se pode ainda verificar de forma ampla como a 

inserção de diferentes sujeitos impactam em suas práticas de leitura e escrita no contexto 

acadêmico. Porém, estudos neste campo são desenvolvidos e acabam por evidenciar as mesmas 

reclamações, pelos docentes, acerca das deficiências nas escritas dos estudantes, fazendo 

compreender que as evidencias encontradas no Reino Unido e Estados Unidos também ocorrem 

aqui.  

 

Ao revisitarmos, brevemente, o contexto de expansão da educação superior, nos 
Estados Unidos, Reino Unido e no Brasil, observamos que é apontada uma relação de 
causa e consequência entre expansão universitária e ingresso de estudantes com 
lacunas linguísticas e textuais. Todavia, pensando especificamente na realidade 
brasileira, entendemos ser necessário refletirmos um pouco mais sobre essa 
associação e ponderarmos algumas afirmações. Será que antes do Programa Reuni a 
universidade não recebia estudantes com lacunas de natureza diversa? Será que as 
dificuldades apresentadas pelos estudantes brasileiros dizem respeito apenas a 
aspectos linguísticos e textuais? Será que as práticas acadêmicas são 
explicitadas/ensinadas para aqueles que são novatos na instituição universitária? 
(SILVA, E., 2014, p. 05). 
 

Conforme defendem Lillis e Scott (2007), o que consideramos como sendo o campo de 

estudo pertencente aos Letramentos Acadêmicos é influenciado por diversos outros campos e 

subcampos, como linguística aplicada e também sociolinguística, antropologia, teoria 

sociocultural da aprendizagem e dos estudos do discurso. Tais aspectos podem ser evidenciados 

por meio das percepções acerca das práticas de escrita que se desenvolvem no contexto 

acadêmico.  

As primeiras investigações sobre Letramento Acadêmico na perspectiva dos NEL foram 

realizadas por Lea e Street (1998) que apresentaram três tipos de modelos encontrados no 

processo de ensino aprendizagem no ensino superior. Tais modelos foram assim denominados: 
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Modelo de Habilidades de Estudo (study skills), Modelo de Socialização Acadêmica (academic 

socialisation) e Modelo de Letramentos Acadêmicos (academic literacies). Baseados na análise 

das entrevistas realizadas com esses sujeitos, em observações e na compreensão da forma como 

as produções dos estudantes eram avaliadas, os autores investigaram como professores e alunos 

de duas universidades do Reino Unido compreendiam a própria escrita no contexto da 

academia.  

A identificação destes modelos está relacionada aos discursos presentes na 

escolarização formal acerca das “deficiências” na produção de textos por alunos e, não raro, 

tais modelos se sobrepõem em um mesmo ambiente educacional. Os autores analisaram o 

contexto em que as práticas institucionais se desvelavam, as relações de poder envolvidas no 

processo da escrita, e também as identidades dos alunos em meio ao esforço de homogeneização 

que costumeiramente as instituições realizam. 

O Modelo de Habilidades de Estudo considera que as habilidades necessárias ao estudo 

formal são individuais e depende das características de cada um para a sua assimilação e/ou 

compreensão. Neste modelo, o ensino é focado em aspectos gramaticais e sintáticos, visto que, 

acredita-se que as habilidades concebidas pelos alunos no estudo de tais aspectos são facilmente 

“transferidas” em favor da utilização em outros contextos.  

Espera-se que, ao expressar o domínio dos preceitos básicos da língua, os estudantes 

que se mostram capazes de atender a tais expectativas, estejam aptos a trabalhar bem com leitura 

e escrita em qualquer situação. “Confere pouca atenção ao contexto e é implicitamente 

constituído de teorias autônomas e adicionais de aprendizagem (como a behaviorista8) que se 

interessam pela transmissão do conhecimento” (LEA; STREET, 2014, p. 480).  

 

O primeiro modelo, o das habilidades de estudo, compreende o letramento acadêmico 
como um conjunto de técnicas individuais aplicáveis em todos os campos do saber e 
considera o domínio das regras gramaticais e das convenções de escrita definidor de 
um leitor e de um produtor de textos competente (OLIVEIRA, 2017, p. 92). 
 

Para este modelo, as competências relacionadas à escrita são fatores que devem ser 

aprendidos pelos alunos e, posteriormente, transferidas para outros contextos, mesmo que 

diferentes. O aluno é avaliado conforme as deficiências evidenciadas em seus textos, por meio 

da ênfase no que ele não sabe e que deve ser aprendido, sendo os textos escritos uma forma de 

expressão das habilidades pertinentes ao uso – considerado como correto – da língua pelas 

                                                 
8 Behaviorismo é a “escola de pensamento da psicologia que explica as reações humanas em termos de 
comportamento aprendido”. Fonte: http://psicoativo.com/2016/07/behaviorismo-definicao-punicao-e-reforco-
positivo-e-negativo.html. Acesso em: 29 dez. 2017. 
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instâncias dominantes, no caso, a universidade. “O foco é sobre as tentativas de «consertar» os 

problemas concernentes à aprendizagem do aluno tratados como um tipo de patologia” 

(FRANCO; CASTANHEIRA, 2016, p. 16).  

O segundo modelo, chamado de Modelo de socialização Acadêmica, é diferente do 

Modelo de Habilidades de Estudo, já que supõe a existência de diferentes gêneros, no âmbito 

da aprendizagem, bem como evidencia os diversos discursos que envolvem a educação formal 

e como eles podem afetar os alunos. Sobre esse modelo, Lea e Street (1998) demonstram que 

há uma espécie de “aculturação” que permite que os alunos se apropriem dos conceitos 

estudados por meio da socialização no estudo.  

Assim como no Modelo de Habilidades, o Modelo de Socialização Acadêmica enseja 

uma expectativa de que os alunos, uma vez aptos a utilizarem a “tecnologia da escrita” em 

determinado contexto, o façam em outro sem maiores problemas, já que a convicção na 

estabilidade dos discursos e gêneros que permeiam o contexto escolar persiste nos ambientes 

em que tal modelo é reproduzido. “Do ponto de vista da socialização acadêmica, a tarefa do 

tutor/conselheiro é induzir estudantes a uma nova “cultura”, que é a academia9” (LEA; 

STREET, 1998, p. 157, tradução nossa). 

Esse modelo tende a considerar que os gêneros que estão presentes no ambiente 

acadêmico são, até certo ponto, homogêneos, sendo assim, a partir do momento em que os 

alunos compreendem as especificidades de cada gênero, estarão aptos a se integrarem e se 

situarem perante às práticas letradas institucionais. Nesta vertente, há uma ênfase maior na 

capacidade de o aluno compreender suficientemente o que dele está sendo demandado, para 

que o seu cumprimento seja visto como suficiente pelos professores que também possuem a 

função de inseri-los nesta nova “cultura” que permeia na academia. “Uma vez aprendidos os 

rudimentos de um discurso acadêmico particular, os estudantes podem reproduzi-lo sem 

problemas” (OLIVEIRA, 2017, p. 92). 

Além disto, conforme demonstra Street (2010), não se verifica a problematização das 

relações de poder que perpassam o ambiente acadêmico. Os textos, por sua vez, são vistos como 

elementos neutros e transparentes, facilmente entendidos pelos alunos. Não se considera o 

contexto social ou cultural daqueles que se envolvem no processo de ensino-aprendizagem, 

visando descobrir como tais fatores influenciam as práticas de leitura e escrita destes.  

                                                 
9 Do original: From the academic socialisation perspective, the task of the tutor/adviser is to induct students into a 
new 'culture', that os the academy. 
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Para Fuza (2016), os documentos oficiais, como a LDB10, reforçam o caráter de 

socialização do saber produzido na academia, o que corrobora o que Street (2010, 2012) 

evidencia, como sendo parte de uma cultura homogênea e de fácil “assimilação” àqueles que 

nela se inserem.  

 

[...] os indivíduos assimilam os modos de falar, raciocinar, escrever dentro dos 
padrões valorizados pela instituição, vislumbrando suas futuras práticas dentro da 
própria universidade ou fora dela. Assume-se, de certa forma, que a academia é uma 
cultura homogênea na qual as normas e práticas devem ser aprendidas, possibilitando 
o acesso aos setores da instituição (FUZA, 2016, p. 76). 

 

Por fim, o Modelo de Letramentos Acadêmicos se constitui como sendo uma alternativa 

aos modelos previamente identificados pelos estudiosos do letramento. Este modelo não nega 

a existência dos modelos anteriores, pelo contrário, considera algumas vertentes difundidas 

pelos dois modelos, assumindo que, em alguns casos, eles são concomitantes. Porém, o modelo 

vai além, já que considera os usos da leitura e da escrita em diferentes contextos sociais, a 

relação que se dá entre o letramento, a identidade dos sujeitos que o desenvolvem, a produção 

de sentidos existentes, ou a “busca pelo ponto de vista dos sujeitos” (PASQUOTTE-VIEIRA, 

2016, p. 171) e também as relações de poder que derivam da interação humana.  

O Modelo dos Letramentos Acadêmicos irá considerar que existem aspectos que estão 

além da pura suficiência na produção dos gêneros que permeiam a academia. Ao contrário, as 

práticas relacionadas ao fazer acadêmico não se limitam ao ambiente da academia, da mesma 

forma que um gênero pode ser suficientemente produzido em uma disciplina e possuir outros 

parâmetros avaliativos para ser considerado como satisfatório em outra, por exemplo. Além 

disso, considera-se que os perfis dos estudantes também não são homogêneos, ou seja, cada um 

possui sua visão de mundo, sua identidade, o que influencia na forma como irão lidar com as 

atividades acadêmicas dentro e fora do espaço universitário.  

Pasquotte-Vieira (2016) deixa clara a estreita relação que o Letramento Acadêmico 

estabelece com os textos e o contexto ao qual se deseja investigar, resultando-se em 

acontecimentos em que a presença do texto se torna primordial para as interações, como o seu 

primeiro ponto de partida, evidenciando como os próprios contextos da escrita se mostram 

heterogêneos, assim como os sujeitos que habitam o ambiente acadêmico. Conforme Franco e 

Castanheira (2016, p. 14) o Letramento Acadêmico “analisa como e para que a escrita é 

                                                 
10 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 
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utilizada no contexto acadêmico, suas implicações para o estabelecimento de relações de poder, 

construções identitárias e concepções relativas ao ensino da escrita na universidade”.  

 

Assim, a partir das informações obtidas pelos diálogos em torno do texto, é possível 
explicar o que está envolvido na escrita acadêmica em situações reais de escrita e sob 
o ponto de vista dos sujeitos sobre o texto, sejam eles os próprios escritores (alunos 
ou profissionais acadêmicos), professores, orientadores, pareceristas, entre outros 
(PASQUOTTE-VIEIRA, 2016, pp. 173-174). 
 

Conforme Lillis e Scott (2007), esse modelo irá colocar em xeque o mito cunhado até 

então de que se deve prezar por uma cultura de homogeneização dos estudantes, uma vez que 

se busca compreender a individualidade de cada um. Além disso, as autoras defendem a não 

segurança em uma certa estabilidade e neutralidade das disciplinas cursadas e uma relação 

hierarquizada entre professor e alunos, como se o conhecimento fosse algo que se movesse 

apenas de cima (do professor) para baixo (aos alunos), tornando os alunos agentes passivos da 

relação de aprendizagem.  

Quanto a isso, Lea e Street (2014, p. 479, grifos dos autores) defendem que: 

 

O terceiro modelo, o de letramentos acadêmicos, tem relação com a produção de 
sentido, identidade, poder e autoridade; coloca em primeiro plano a natureza 
institucional daquilo que conta como conhecimento em qualquer contexto acadêmico 
especifico. Assemelha-se, em muitos aspectos, ao modelo de socialização acadêmica, 
exceto pelo fato de considerar os processos envolvidos na aquisição de usos 
adequados e eficazes de letramento como mais complexos, dinâmicos, matizados, 
situados, o que abrange tanto questões epistemológicas quanto processos sociais 
incluindo: relações de poder entre pessoas, instituições e identidades sociais. Até o 
momento, tanto em nível universitário, quanto em nível fundamental e médio, os 
modelos de habilidades e de socialização acadêmica têm guiado o desenvolvimento 
de currículos, de práticas didáticas bem como de pesquisas. 
 

Destarte, evidencia-se que o Modelo de Letramentos Acadêmicos, proposto pelos 

estudiosos dos Novos Estudos do Letramento – NEL, considera o letramento dos sujeitos como 

um fazer social, compreendendo a leitura e a escrita para além da aquisição de uma técnica, 

percebendo-a como parte do processo de construção do conhecimento na academia.  

O Letramento Acadêmico evidencia o que é considerado e esperado em termos de 

escrita acadêmica neste ambiente. Em concordância com Marinho (2010), assumimos que, 

apesar de crescente, as pesquisas que visam a investigação do Letramento Acadêmico ainda 

não se equiparam ao número de trabalhos similares desenvolvidos sobre o letramento no 

contexto da educação básica. Na mesma vertente, tais estudos merecem atenção, visto que “as 

constantes queixas de professores universitários (e dos próprios alunos) que os alunos têm 
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dificuldade na leitura e na produção de textos acadêmicos nos alertam para a necessidade de 

transformar essas queixas em propostas de ensino e de pesquisa” (Ibidem, p. 364). 

Segundo essa mesma autora, em meio a uma determinada “violência simbólica” no 

processo de escrita dentro da academia, os próprios alunos são levados a considerarem sua 

escrita como deficiente ao perceberem o não atendimento das expectativas dos professores. “O 

comum é afirmarem sempre que “têm dificuldade, que não sabem ler e escrever”, reforçando 

uma atitude autodiscriminatória, já que deveriam saber, mas não sabem” (MARINHO, 2010, p. 

371). Cria-se, entre os alunos, convicções acerca de uma dada dificuldade em seu próprio 

processo de escrita que, na maioria das vezes, não lhes é devidamente esclarecido pelas 

instituições de ensino superior.  

Conforme Fiad (2013), é necessário que se considere as experiências prévias do aluno, 

deixando-se de prezar por um ensino que seja homogêneo e que se sustente através de uma 

“aculturação” em que o aluno assimila os preceitos da academia, ou pior, a consideração que 

os alunos tidos como bons alunos, os trazem de casa. É inegável que para se adentrar como 

aluno em uma instituição de ensino superior, esse deve estar apto a ler e a escrever, porém a 

apropriação dos gêneros que comumente são utilizados na academia, sobre os quais incorrem 

cobranças a estes alunos, deve ser evitada. 

 

O mito de que o aluno deve vir pronto para a universidade para ler e escrever deriva 
da visão de que letramento implicaria fundamentalmente o domínio de um conjunto 
de competências de leitura e escrita que os alunos têm de adquirir para depois 
transferi-las para outros contextos. Essa crença, no entanto, ofusca o fato de que os 
alunos universitários podem ter um bom domínio da língua, mas isso não os leva 
necessariamente a terem um bom domínio dos gêneros da esfera acadêmica, ou seja, 
como não existe uma fase de letramento ou um único letramento, são legítimas suas 
dificuldades para as práticas dos gêneros acadêmicos. Anteriormente ao ingresso 
acadêmico, esses sujeitos ocuparam espaços sociais e eventos de letramentos em que 
incidiam outras práticas sociais de leitura e escrita, isto é, outros gêneros (FIAD, 2013, 
p. 471). 
 

Em concordância com Fiad (2013), Pasquotte-Vieira (2016, p. 165) defende que: 

 

Do ponto de vista dos letramentos acadêmicos, o fato de as práticas sociais letradas 
serem situadas faz com que não seja possível ao aluno chegar “pronto” à universidade, 
assim como, do ponto de vista bakhtiniano, esse “acabamento” não poderia ocorrer 
previamente aos posicionamentos sociais e históricos ocupados pelo sujeito 
discursivo.  
 

Outra faceta evidenciada pelos pesquisadores da perspectiva são as “Práticas 

Institucionais do Mistério”, apresentadas por Lillis (1999) que tratou delas em “Whose 

‘Common Sense’? Essayist literacy and the institutional practice of mystery”, que são as 
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práticas de Letramento Acadêmico próprias das instituições de ensino superior que são vistas 

como dominantes a serem respeitadas e atendidas conforme normas preestabelecidas, não 

regimentadas e não suficientemente explicitadas aos estudantes. 

Assim, cobra-se determinado comportamento e proficiência que pode ainda não ter sido 

“dominado” pelos estudantes sem que tais demandas tenham sido suficientemente explicadas 

previamente. Alguns exemplos podem ser o comportamento a ser adotado na universidade, ou, 

principalmente, a escrita de gêneros típicos deste contexto, como artigos ou resenhas, por 

exemplo. Tais práticas, para Franco e Castanheira (2016, p. 16) “tende[m] a reforçar a visão de 

que as convenções da escrita são fenômenos autônomos e facilmente identificáveis”.  

 

Os estudos feitos em vários países muitas vezes acentuam essa nova inserção para os 
estudantes que são oriundos de grupos étnicos, sociais, econômicos que não 
participavam, até há algum tempo, do contexto universitário. Muitas vezes são 
estudantes de outros contextos culturais que são a primeira geração da família a ter 
acesso à universidade. No entanto, mesmo os estudantes que são de classes sociais 
prestigiadas, com amplo acesso a bens culturais valorizados, dentre eles a escrita e 
leitura de gêneros variados, estão também em processo de inserção em práticas de 
letramento acadêmico (FIAD, 2016, p. 211). 
 

Muitas instituições fazem crer que o problema da escrita e/ou compreensão dos alunos 

será rapidamente resolvido por meio de cursos que tratem dos gêneros típicos deste ambiente, 

ou mesmo da disponibilização de manuais que visem orientar a escrita aos moldes da academia. 

Porém, a questão não é tão simples quanto parece. Conforme nos mostra Ferreira (2013, p. 23): 

 

Tanto uma estratégia como outra desconsideram que, embora a orientação para os 
gêneros demandados pela instituição universidade deva fazer parte do conjunto de 
atribuições a ela destinado, a produção escrita possui natureza complexa, envolvendo 
complexos processos enunciativos nos quais os sujeitos envolvidos, muito mais do 
que seguir um roteiro, se envolvem, se expressam, se inscrevem, se ressignificam. 
 

Ao explicar o que se considerou como as “práticas institucionais do mistério”, Fiad 

(2011) as denomina como sendo as ações requeridas no contexto universitário, mas que não são 

dominadas ainda pelos estudantes. Assim, tais práticas constituem-se em verdadeiros mistérios, 

ao passo que instituição e professores consideram que, ao contrário disso, elas já estão 

suficientemente dominadas. Por isso, se mostram importantes investigações que objetivem 

evidenciar as práticas que ocorrem na academia, ou que, apesar de não ocorrerem propriamente 

neste ambiente, dele são derivadas. Para Macedo e Barroso (2010), as investigações acerca do 

Letramento Acadêmico nas instituições de ensino superior favorecem constatações acerca de 

quais tipos de leitura e escrita são cobradas neste ambiente em favor da formação dos alunos: 
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Julgamos que essa ferramenta nos permite compreender o que as pessoas fazem com 
a leitura e a escrita em um contexto específico (no caso, o contexto acadêmico), ou 
seja, quais práticas são construídas nesse espaço sociocultural e com quais objetivos. 
Nessa perspectiva, as práticas acadêmicas de leitura e escrita (letramento acadêmico) 
são um tipo de prática social construída nas interações dos sujeitos com os gêneros 
textuais que circulam no espaço acadêmico (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 607). 

 

Conforme Fiad (2011), as instituições possuem suas regras próprias e acabam por cobrar 

dos alunos o cumprimento a elas sem que tais regras estejam propriamente claras e previamente 

estabelecidas, contribuindo para a dicotomia entre o que é feito e o que se deveria fazer. Cria-

se uma expectativa quanto ao comportamento e a padrões de produção que os alunos deveriam 

atender devido a sua condição de ingressantes no campo acadêmico, sem que haja a 

consideração do aluno propriamente dito, de seu contexto e de suas experiências anteriores. Em 

suma, “os professores esperam que os alunos saibam essas convenções que não lhes são 

explicitadas” (FIAD, 2011, p. 363). 

Para Elizabeth Silva (2014), a inserção do estudante brasileiro no ensino superior é 

marcada por uma modificação nas expectativas daqueles gêneros aos quais ele estava 

acostumado no ensino médio, uma vez que a academia compreende gêneros específicos, não 

tratados em outras esferas do ensino. A autora explica que o estudante acaba compreendendo 

esse novo cenário como “um ‘jogo de adivinhação’, pois tem que descobrir quais são as 

expectativas de cada docente, ao solicitar determinado texto, pois parece que cada professor 

exige algo diferente, embora solicite o mesmo gênero” (SILVA, E., 2014, p. 01).  

Além da consideração de que os alunos ingressam no ensino superior com 

conhecimentos suficientes para lidarem de forma satisfatória com esse ambiente, estudos como 

o de Street (2010) demonstram outra prática igualmente prejudicial que trata das dimensões 

escondidas nas formas de se avaliar a escrita. O autor defende que nos processos de submissão 

de artigos a periódicos científicos, por exemplo, apesar de ser possível encontrar, na maioria 

dos casos, requisitos a serem preenchidos para a aprovação dos escritos, outros aspectos são 

considerados, para além do que é explicitado pelos periódicos, ou mesmo pelos manuais 

acadêmicos.  

 

Enquanto os modelos dominantes de ensino de produção textual (ESP; ESL – ver mais 
adiante) tendem a enfatizar listas padronizadas de itens a serem seguidos, geralmente 
focando a estrutura do texto (por exemplo, introdução, referencial teórico, métodos), 
esta abordagem ocupou-se das dimensões escondidas que emergem nas avaliações da 
escrita acadêmica, e que muitas vezes permanecem implícitas. Eu estava 
especialmente interessado nos critérios escondidos que são utilizados por 
orientadores, por avaliadores de trabalhos submetidos a congressos e por revisores de 



84 
 

periódicos. Desejava explicitar essas dimensões para que os autores pudessem antever 
o que diriam seus leitores a respeito da obra produzida (STREET, 2010, p. 542). 
 

Desta forma, o não atendimento ao que as instituições ou avaliadores comumente 

esperam das escritas que derivam do ambiente acadêmico acaba por conduzir a um discurso de 

déficit que, de certa forma, culpa o aluno por não apresentar determinados critérios 

considerados caros (LEA; STREET, 1998). Por essas razões, o Modelo de Letramentos 

Acadêmicos seria a melhor alternativa para se evitar tais práticas, uma vez que esse modelo 

leva em consideração a “fluência em formas particulares de pensar, ser, fazer, ler e escrever, 

muitas das quais são peculiares a esse contexto social” (FISCHER, 2008, p. 180). 

Sendo assim, tal modelo vem se contrapor a discursos como o do déficit, relatado por 

meio dos estudos de Lillis (1999) no Reino Unido, que, em face da expansão universitária, 

passam a considerar a diversidade dos alunos ingressantes como um problema por incluir 

sujeitos até então marginalizados deste sistema. Ambas, as práticas institucionais do mistério e 

também as dimensões escondidas que envolvem a escrita no ensino superior, e também fora 

dele, acabam por resultar em um processo de responsabilização do aluno por resultados 

insatisfatórios nestes processos.  

Para Street (2010), o modelo proposto por ele e os outros estudiosos do campo 

considera, de forma mais compreensiva, “a natureza da produção textual do aluno em relação 

às práticas institucionais, relações de poder e identidade; em resumo, consegue contemplar a 

complexidade da construção de sentidos, ao contrário dos outros dois modelos” (Ibidem, p, 

546). 

Conforme Lea e Street (2014), a consideração do que os alunos trazem, por meio de 

investigações epistemológicas acerca de sua própria escrita, em face do que se espera pelas 

instituições, pode promover um melhor engajamento destes estudantes, já que o processo de 

escrita, discussão e feedback acaba por evidenciar aos alunos o que está em jogo, desvelando o 

que as instituições esperam deles e não se demonstra explícito. O feedback, pelo professor, 

promove ao aluno uma espécie de “retorno” sobre o que foi produzido, situando-o acerca do 

que deve ser modificado, mantido ou expandido em sua prática de escrita, a fim de evidenciar 

as relações de poder que constituem esse campo.  

Em relação à identidade, segundo os autores, ao ser colocada em primeiro plano, a 

consideração das identidades daqueles que se envolvem diretamente com as práticas de 

letramento na academia pode promover, por meio da produção de sentidos, também a produção 

de conhecimentos acerca do que se tenciona abordar. O professor é visto como um mediador 

que demonstra aos alunos os caminhos a serem percorridos, ao passo que evidencia as relações 
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que estão envolvidas com essa mediação. Porém, em face do que parecem asseverar os outros 

modelos, o Modelo de Letramentos Acadêmicos não visa a consideração das práticas de 

letramento apenas no ambiente escolar/acadêmico, mas sim, as relações de poder em um 

contexto mais amplo: 

 

Esse modelo não concebe as práticas de letramento como completamente restritas às 
disciplinas e às comunidades temáticas; examina, também, como as práticas de 
letramento advindas de outras instâncias (por exemplo, governamental, empresarial, 
da burocracia universitária) estão comprometidas com aquilo que os estudantes 
precisam aprender e fazer (LEA, STREET, 2014, p. 481). 
 

Assim, não apenas o processo de escrita dos alunos é influenciado pelas evidências do 

Modelo de Letramentos Acadêmicos, mas também a forma como estes alunos compreendem 

os aspectos que estão além das instituições de ensino. Por meio do reconhecimento e 

evidenciação das relações de poder, os estudantes são levados a uma compreensão mais ampla 

da sociedade, passível de questionamentos em outras esferas, não desconsiderando, também, as 

próprias relações de poder estabelecidas no contexto acadêmico.  

A passagem acima demonstra o que o Modelo de Letramentos Acadêmicos considera o 

que deve ser evidenciado pelo professor ao colocar-se como um “mediador” em sala de aula, a 

fim de compreender o que os alunos pensam e retornar a eles as suas impressões, demonstrando 

as relações de poder que constituem os ambientes sociais. Fiad (2016) demonstrou alguns 

princípios que podem ser uteis para pensarmos acerca da escrita dos alunos: 

 

- os estudantes não são passivos em relação a novos desafios de escrita que lhe são 
propostos;  
- eles desenvolvem estratégias, mobilizam conhecimentos, no processo de apropriação 
dos letramentos acadêmicos (ZAVALLA, 2011); 
- nessa mobilização de conhecimentos, podemos observar diferentes respostas aos 
desafios propostos, considerando as relações intergenéricas e a flexibilidade inerente 
aos gêneros (FIAD, 2016, p. 213).  
 

Por conseguinte, para uma melhor compreensão acerca dos modelos elencados acima, 

demonstra-se um quadro-resumo de suas principais características, traduzido e adaptado por 

Botelho (2016). A visualização deste quadro, retoma algumas explicações já elencadas acima e 

favorece a comparação entre os modelos evidenciados por Lea e Street (2014) em suas 

pesquisas, bem como a comparação destes com o Modelo de Letramentos Acadêmicos.  
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Quadro 6: Quadro resumo das diferenças entre os modelos de Habilidades de Estudo, Socialização Acadêmica e 

Letramento Acadêmico 

Modelo Características 

Habilidades de 

Estudo 

 Letramento como habilidade cognitiva individual;  

 Dificuldades de leitura e escrita vistas como patologia;  

 Foco na correção de aspectos da superfície do texto (gramática e 

ortografia);  

 Escrita como habilidade técnica e instrumental;  

 Fontes teóricas: Behaviorismo e Programas de treinamento.  

Socialização 

Acadêmica 

 Objetivo: inserção do aluno no meio acadêmico;  

 Cultura acadêmica vista como homogênea e linear;  

 Relações de poder não problematizadas;  

 Texto visto como elemento transparente;  

 Fontes: Psicologia Social, Antropologia e Construtivismo.  

Letramentos 

Acadêmicos 

 Foco nas relações de poder, identidade e autoridade no meio 

acadêmico; 

 Letramento como prática social: escrita vista como identidade; 

 Relação entre a escrita do aluno e o meio acadêmico; 

 Fontes: Novos Estudos de Letramento, Análise Crítica do 

Discurso, Linguística Sistêmico Funcional e Antropologia 

Social. 

Fonte: Street, 2010 apud Botelho (2016, p. 52). 
 

Nesta vertente, cabe questionar então o que seria mais indicado para que as práticas de 

leitura e escrita dos estudantes universitários se dessem de uma forma mais efetiva sem os 

chamados “mistérios” citados acima, ou mesmo os assombros tidos pelos que ainda não 

compreenderam o que esperam professores e instituição? Elizabeth Silva (2014) apresenta ao 

fim de seu ensaio algumas alternativas a serem consideradas, versando, em primeira medida, 

na necessidade de se considerar os letramentos acadêmicos “como uma prática discursiva, 

social e situada que está perpassada por ideologias, questões identitárias e relações de poder as 

quais, na maioria das vezes, estão invisíveis/implícitas” (SILVA, E., 2014, p. 07). 

De acordo com a autora, nestes processos, existem mais fatores implícitos que 

explícitos, denotando as “dimensões escondidas” das produções dos estudantes. Porém, é 

necessário que se busque a compreensão destes fatores por aqueles que tencionam se tornar 
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membros da academia, já que tais fatores estão postos no “fazer acadêmico” e são inerentes aos 

estudantes. Portanto, para a autora, é evidente a necessidade que tais preceitos, em sua maioria 

determinantes para que os estudantes sejam avaliados estejam claros, no esforço de uma 

diminuição das dificuldades geradas entre as expectativas dos professores e dos próprios alunos. 

Neste ponto, além de deixar claro o que está em jogo nas avaliações, é primordial que se 

esclareça o motivo pelo qual determinadas práticas são adotadas em detrimento de outras que 

não são consideradas.  

Amparada em Lillis (2003), Elizabeth Silva (2014) cita, ainda, a consideração de ações 

como os talkbacks que permitem aos estudantes reflexões pertinentes sobre sua própria escrita, 

além da possibilidade de negociação entre alunos e professores sobre os fatores que envolvem 

as produções textuais. Além disso, é citada a reescrita de textos, outra ação já estudada por Fiad 

(1997; 2013) e considerada como benéfica para a compreensão acerca das várias facetas que 

podem envolver os diferentes gêneros presentes na academia.  

Nosso estudo busca compreender como o ambiente acadêmico condiciona as práticas 

letradas dos estudantes estrangeiros, sujeitos principais deste estudo. Para tanto, analisa-se 

quais estratégias de estudo são por eles utilizadas em favor do objetivo de se conseguir alcançar 

melhores resultados neste ambiente frente aos desafios inerentes à condição destes sujeitos, 

enquanto estrangeiros.   

Nossa motivação para esse estudo se deve à pesquisa produzida por Macedo e Barroso 

(2010) que identificaram, na mesma situação, estratégias utilizadas por estudantes africanos, 

provenientes de países lusófonos para melhor lidarem no ensino superior brasileiro. Os autores 

constataram que o fato de advirem de países em que se tem a língua portuguesa como idioma 

oficial não lhes garantia sucesso na produção dos gêneros demandados no ensino superior, por 

isso a adoção de estratégias específicas. Foi a língua uma dificuldade em comum citada pelos 

pesquisados. Por essa razão, retomamos no ano de 2017, considerando uma maior pluralidade 

de nacionalidades e vínculos com a instituição a fim de verificar se tais dificuldades 

permanecem e o que se faz para se lidar melhor com as dificuldades através do conceito de 

estratégias (BOURDIEU, 1989, 1996a, 1996b, 2004).  

Por meio da compreensão das estratégias adotadas, em meio às práticas de letramento 

dos estrangeiros, buscaremos evidenciar os sentidos e as relações de poder que envolvem o 

campo acadêmico. Além disso, tencionamos demonstrar como o texto está presente na vida dos 

estudantes e como eles interagem. Uma vez inseridos no ensino superior brasileiro, não lhes 

resta outra alternativa senão a busca pela diminuição das dificuldades encontradas. Nesse 

sentido, será nosso interesse, também, a consideração de quais as maiores dificuldades 
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percebidas neste ambiente. Na seção seguinte, passamos a uma breve revisão de pesquisas 

situadas no campo do Letramento Acadêmico, interessando-nos, especialmente, nos estudos 

com enfoque em nosso país.  

 

2.2 Breve revisão de pesquisas 

 

Nesta seção, expomos algumas pesquisas situadas no campo dos letramentos 

acadêmicos, visando apresentar ao leitor como os principais autores fundamentam seus estudos. 

As pesquisas que tratam do Letramento Acadêmico no Brasil são recentes, por isso, não se 

fazem presentes um grande número de investigações na área, uma vez que tais estudos 

começaram a se desenvolver ainda na década de 1990, no Reino Unido. Porém, é sabido que se 

trata de um campo em expansão e, por isso, diversas possibilidades podem ser exploradas.  

Como um campo em expansão, são consideráveis as evidencias produzidas por estudos 

em Letramento Acadêmico, abarcando diferentes contextos e facetas. Curry e Lillis (2016) 

investigaram as estratégias utilizadas por pesquisadores considerados como bilíngues para a 

publicação de periódicos de alto fator de impacto, predominantemente em língua inglesa. As 

autoras afirmaram que existe uma pressão no campo acadêmico para que sejam realizadas 

publicações em periódicos considerados como internacionais que derivam da competição por 

melhores resultados no contexto da globalização, uma vez que um maior número de publicações 

influenciaria nos fatores de qualidade das instituições. Assim, destaca-se a noção de estratégias 

e táticas, com o intuito de explicar como os pesquisadores reagem a essa relação de poder que 

o inglês representa aos grandes periódicos.  

Por sua vez, Fuza (2016) analisou como os discursos oficiais tratam o Letramento 

Acadêmico, influenciando nas publicações dos pesquisadores brasileiros. A autora entende a 

escrita como sendo diretamente influenciada por relações de poder, no que diz respeito ao seu 

processo de interlocução. Nesta vertente, a análise documental foi capaz de realçar como e quais 

discursos oficiais influenciam nas práticas de escrita acadêmica. Foram evidenciados dois tipos 

de discursos, os que possuem um foco mais democrático presentes na Constituição Federal, 

LDB e PNE, com um viés mais liberal e focado no âmbito social da escrita, em detrimento do 

normativo e, por sua vez, o discurso deliberativo, baseado nas determinações do CNPq e da 

CAPES, por exemplo, que evidenciam que, para a pesquisa, financiamento e publicações, é 

necessário que haja adequação à normas previamente estabelecidas.   

Além disso, Flávia Miranda (2016) demonstrou como as tecnologias digitais estão 

influenciando as práticas de letramento de pesquisadores do Brasil. Tal pesquisa diz respeito a 
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um recorte da tese da autora e apresenta os diálogos com 04 professores de uma universidade 

pública de São Paulo. Por meio desses diálogos, foi possível a percepção das mudanças nas 

práticas de escrita dos professores/pesquisadores com o acesso à tecnologia, tanto com relação 

a produção quanto com relação a divulgação das produções cientificas. Logo, as 

funcionalidades proporcionadas pelos recursos tecnológicos parecem facilitar o trabalho dos 

pesquisadores atualmente, transformando suas práticas.  

Franco e Castanheira (2016) realizaram uma investigação acerca das práticas de 

Letramento Acadêmico ocorridas por meio das interações entre alunos e professores de uma 

especialização latu senso em Linguagem e Tecnologia, por meio de duas disciplinas que 

utilizaram a rede social Facebook como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). As 

interações se deram, na plataforma, por meio de um grupo fechado, criado exclusivamente para 

promover a interação, troca de material e disseminar demais informações acerca do curso, entre 

os anos de 2012 e 2013.  

A maioria das interações relatadas pelas pesquisadoras derivaram de avisos do professor 

da turma e também de comentários dos alunos acerca dos avisos e das atividades propostas. 

Algumas avaliações foram requeridas via plataforma e, conforme evidenciado pelas autoras, é 

recorrente a presença de materiais híbridos como textos, comentários e vídeos na composição 

de tais atividades. Porém, apesar de se apresentar como uma atividade interativa, a conduta da 

professora demonstrou marcas do que os estudiosos dos Novos Estudos do Letramento 

consideram como letramento autônomo. Isso, pois, foi requerida a escrita de textos dos alunos 

sem, contudo, explicar-lhes o gênero a ser realizado, considerando que eles já teriam letramento 

digital o suficiente para que as interações na plataforma se dessem, conforme própria fala do 

professor em uma das postagens, reproduzida abaixo.  

 

Com relação às orientações dadas pelo professor, cumpre informar que, embora, o 
docente explore vários recursos das NTIC e indique alguns aspectos relativos às 
condições de produção textual (por exemplo, escrever em grupo de quatro pessoas), 
verificamos que outros aspectos dessa produção, permanecem implícitos ou não são 
abordados. Ao pedir aos alunos que produzam um texto, o professor deixou vago o 
gênero textual que pretendia que os discentes escrevessem e quais seriam os seus 
potenciais leitores. Dessa forma, tanto os alunos, (como nós analistas), podemos 
assumir que se os alunos redigissem uma resenha, um relatório ou qualquer outro 
gênero textual; não haveria diferença, uma vez que o docente não explicou o gênero 
que os alunos deveriam escrever. Ademais, percebemos que a proposição da atividade 
pode, de certa maneira, gerar dúvidas quanto à temática a ser contemplada (FRANCO; 
CASTANHEIRA, 2016, p. 24). 
 

As autoras recorrem, também, ao conceito de “práticas institucionais do mistério”, 

proposto por Lillis (1999), a fim de evidenciar as informações que não estão claras, de acordo 
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com as orientações do professor e que, apesar de se destinarem a alunos de um curso de 

especialização, ou seja, alunos que já passaram por um curso superior, se mostram insuficientes 

para o devido entendimento. Outro ponto relatado é o fato de, em duas atividades elaboradas 

pelo professor e citadas pelas autoras, a orientação da entrega ter sido, por ele, requerida via in 

box no Facebook, ou seja, a entrega das atividades em questão deveria ser realizada pelo serviço 

de mensagens individual da rede social. Com esse estudo, as autoras objetivam problematizar 

a atividade descrita, situando-a como uma prática de Letramento Acadêmico, relacionando-a 

com às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), porém, desta prática, elas 

depreendem que o planejamento de empreitadas assim deve ser prezado para que sejam criadas 

estratégias mais eficientes de trabalho: 

 

O foco, então, da organização curricular deve centrar-se numa abordagem de ensino 
que leve em conta as funções sociais da escrita, ademais de se questionar como e para 
que ela é utilizada e suas implicações para o estabelecimento de relações de poder, 
construções identitárias e concepções relacionadas ao seu ensino no contexto 
universitário (FRANCO; CASTANHEIRA, 2016, p. 27). 
 

Os estudos acima foram aqui elencados com o objetivo de salientar que as produções 

realizadas no campo do Letramento Acadêmico acabaram por extrapolar o foco, abrindo 

diversas possibilidades, para além das produções escritas dos estudantes em nível superior. O 

campo acadêmico demonstra diversas outras implicações, como por exemplo, as tensões 

relativas às publicações ou a exploração de outros espaços para o desenvolvimento de 

atividades acadêmicas. Demonstra-se assim, como estudos que objetivam um olhar para além 

do Letramento Acadêmico centrado na academia que, apesar de se mostrar importante, não 

compreende toda a gama de implicações que essa relação acadêmica estabelece. 

Tais estudos demonstram como podem ser diversas as vertentes de investigação do 

Letramento Acadêmico, uma vez que as práticas acadêmicas implicam um conjunto de ações 

que não se restringem à pura prática de leitura e escrita dos textos demandados neste ambiente. 

Por essa razão, tratamos aqui de uma vertente ainda não explorada em relação ao Letramento 

Acadêmico, sobretudo no Brasil, que é a oitiva dos estudantes estrangeiros e a compreensão de 

suas estratégias de estudo. Quanto a ampliação das vertentes de estudo no campo, Fuza (2016, 

p. 70) esclarece que: 

 

Os estudos desenvolvidos com base nos pressupostos dos Letramentos Acadêmicos 
demonstram que é preciso considerar as práticas acadêmicas de produção em relação 
a outros fatores que circundam a escrita e a constituem, não se focando somente no 
âmbito composicional ou formal do texto. 
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A fim de abordar as dimensões escondidas na avaliação de artigos científicos por 

periódicos, Street (2010) analisou, através de uma atividade realizada com seus alunos da 

disciplina “Letramento e Linguagem e Poder”, na Faculdade de Educação da Pensilvânia, um 

estudo evidenciando critérios avaliativos inicialmente não perceptíveis na análise das 

informações das revistas em diretrizes para publicação, mas que eram capazes de influenciar a 

aprovação ou reprovação de um trabalho para a publicação no periódico.  

Os alunos, em sua maioria, matriculados no programa de doutorado desta instituição, 

deveriam produzir um artigo ao fim da disciplina com até 5.000 caracteres e, a atividade descrita 

neste trabalho, consistia na leitura e avaliação, por todos os alunos presentes, acerca dos 

trabalhos dos colegas, por meio da realização de um feedback na presença dos autores. A 

disciplina em questão era direcionada para orientar os alunos quanto à própria escrita da tese e 

a produção do artigo seria uma forma de exercitar essa aprendizagem que se deu ao longo de 

10 encontros, podendo indicar o entendimento ou não das questões propostas ao longo da 

disciplina, como a escrita das partes essenciais do texto, a identificação dos possíveis leitores e 

objetivos do texto. 

 

Assim, alguns dos critérios utilizados para a avaliação foram a capacidade do aluno 
de sintetizar teoria e método, utilizar referências apropriadas de maneira clara e 
completa e, em seguida, aplicar algumas das ideias dessas fontes bibliográficas e dos 
debates ocorridos na sala de aula para o próprio projeto ou pergunta de pesquisa. 
Discutimos estas questões e utilizamos estes critérios para a avaliação dos textos 
produzidos pelos alunos, à medida que eram apresentados aos colegas. Uma forma de 
abordar estas considerações foi examinar as introduções do texto solicitado como 
tarefa da disciplina (STREET, 2010, p. 550). 

 

Inicialmente, por meio da análise das introduções dos artigos dos alunos, houve a 

identificação de três tipos de textos em sua composição, a saber: a “vinheta, depoimentos 

pessoais, declarações universais” (STREET, 2010, p. 550). Sobre os textos encontrados, o autor 

inicia questionando qual escrita chamaria mais a atenção de possíveis leitores, quais fatores 

poderiam ser determinantes para que o público a quem se destinariam pudesse se interessar pela 

leitura.  

Outro aspecto percebido foi o tipo de linguagem usada pelos alunos, já que alguns 

optaram pela escrita em primeira pessoa e outros optaram pela escrita “mais neutra”, 

considerada pelo autor como “uma voz mais acadêmica”. Outros alunos, ainda, trataram a 

palavra “capítulo” como um próprio sujeito do primeiro verbo utilizado ao objetivar a parte do 

trabalho, explicitando sua função na composição do texto logo no início da narrativa.  
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Um aspecto apontado por um aluno durante a aula foi o fato de, na produção de uma 

monografia, por exemplo, o professor que avalia tal trabalho não realizar um feedback acerca 

da escrita, fato que acaba gerando dificuldades para alunos menos experientes. A escrita de 

outros gêneros como, por exemplo, uma comunicação para ser apresentada em congresso, 

também se demonstrou como uma dificuldade por se tratar de um gênero também desconhecido 

e diferente dos demais já tratados.  

Outro fator abordado pelo autor na aula é a definição do propósito do texto pelos alunos, 

o que acaba por direcionar o público leitor, deixando claro, também, os objetivos das narrativas. 

Ao escreverem sobre os propósitos do texto, os alunos passam a contribuir para que o campo 

se amplie, em contraposição aos modelos tradicionais da escrita onde devem apenas atestar que 

dominam conhecimentos acerca do tema. A importância da proposta inicial do texto, o “para 

quê”, é o que irá definir a narrativa durante toda a escrita e deve emitir coerência em sua 

argumentação de modo a ser revisitada constantemente.  

Sobre a forma como a escrita se dará expressando a “voz” do narrador, o autor indica 

que, quanto à forma como o sujeito se situa, sua narrativa pode se comparar à noção bourdiana 

de habitus, uma vez que o autor do texto traz consigo suas características sociais 

contextualizadas na escrita do texto e na forma como interpreta os fatos elencados.  

Outro conteúdo abordado foi a forma como os estudantes se colocavam no texto com 

relação ao próprio posicionamento acerca das ideias nele expostas. Uma grande maioria 

afirmou não se posicionar de forma corrente por meio de sua escrita, fazendo, até aquele 

momento, “alegações de verdade”, como uma reprodução de escritos já constituídos sem, 

contudo, expressar um posicionamento a respeito.  

Quanto às marcas linguísticas, algumas preocupações como a repetição exagerada de 

termos foram elencadas pelos alunos, fato que, segundo o autor, denota uma maior segurança 

no ato de escrever, já que se assemelha às técnicas de autores experientes. Por fim, o autor 

defende que a identificação da estrutura do texto não é algo que precisa, necessariamente, estar 

explicita no texto, conforme determinam alguns manuais. Foi demonstrada a possibilidade de 

se desvelar alguns padrões previamente estabelecidos desde que os conteúdos sejam 

condizentes com as informações que, a priori, devem integrar os artigos. Isso pode ser 

verificado por: “O capítulo dos “dados”, por exemplo, não precisa ser chamado de “dados”, 

mas poderia ser intitulado de acordo com termos locais da área de estudo” (STREET, 2010, pp. 

559-560).  

Assim como demonstrado em Street (2010), Ferreira e Lousada (2016), ao descreverem 

as ações do Laboratório de Letramento Acadêmico da Universidade de São Paulo – USP, 
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evidenciam atitudes que podem ser tomadas, em meio às dificuldades com o Letramento 

Acadêmico, com o propósito de reduzi-las. Criado em 2011, o laboratório constitui em um 

espaço de orientação e desenvolvimento de atividades acadêmicas, relacionadas às produções 

orais e escritas, com vistas a auxiliar aqueles que necessitarem. Sua criação parte do pressuposto 

da não viabilidade para a criação de disciplinas, no interior dos cursos de graduação e também 

de pós-graduação, especificamente para o ensino de escrita em língua portuguesa ou em línguas 

estrangeiras. 

Em consonância com os anseios institucionais de internacionalização, o laboratório 

considera a importância e a necessidade de se escrever de forma adequada os gêneros 

demandados na academia, concebendo a escrita e o domínio da língua estrangeira como 

propulsores de capital cultural muito útil neste ambiente. Neste sentido, as línguas portuguesa, 

francesa e inglesa são exercitadas através de atividades de tutoria individual ou em conjunto, 

palestras ou minicursos pontuais que tratam de temas como a escrita em diferentes gêneros, ou 

mesmo o plágio. Semelhante aos Writing Center localizados em universidades europeias, 

canadenses e americanas, o Laboratório atua em conjunto com algumas disciplinas ministradas 

na universidade auxiliando, inclusive, na melhora de produções monográficas dos cursos, por 

exemplo. 

Apesar de semelhante, o laboratório em questão, além de desenvolver atividades de 

orientação para a escrita, também constitui um espaço propício para o desenvolvimento de 

diversas pesquisas que se encontravam em andamento na data da publicação deste artigo. Tais 

pesquisas podem influenciar os novos rumos que o espaço poderá tomar, propiciando reflexões 

sobre as necessidades de seus usuários. Alguns desafios citados por Ferreira e Lousada (2016) 

perpassam pelo não entendimento da comunidade acadêmica, como um todo, das reais funções 

do laboratório, compreendendo ser um espaço de auxílio para estudantes deficitários em matéria 

de escrita. É necessário que se compreenda a importância da inserção dos pressupostos do 

Letramento Acadêmico nas universidades para que seus agentes vislumbrem a necessidade de 

divulgação de seus estudos, mesmo para aqueles que se julgam “bons na escrita”. 

Além disso, o laboratório ainda é visto, segundo as autoras, como um ambiente de 

tradução de trabalhos científicos para outras línguas, o que demonstra sua não inserção efetiva 

na universidade. Por isso, o aumento das parcerias com os cursos é uma medida interessante 

para que esse entendimento mude. Conforme Ferreira e Lousada (2016), a proposta do 

laboratório “[...] representa uma mudança cultural no ensino do letramento e de sua valoração. 

Estamos tentando auxiliar o Brasil a fazer as pazes com a escrita (e a leitura) e, diríamos, até 

conhecê-la e se apaixonar por ela” (Ibidem, p. 135). 



94 
 

Fiad (2016) revisita conceitos usuais nas investigações por meio dos Novos Estudos do 

Letramento e reforça a importância da etnografia nas pesquisas com este cunho, mas com o viés 

prático e considerando a etnografia como o método de investigação. Nesta esfera, através de 

investigações etnográficas com base nos NEL, a autora visa questionar a ineficiência dos 

discursos fatalistas acerca do aprendizado dos estudantes universitários que destacam a 

incapacidade de apropriação, pelos alunos, de gêneros textuais típicos do contexto acadêmico. 

Na verdade, a academia já espera receber alunos com autonomia na escrita destes gêneros e, na 

constatação do “despreparo” dos alunos, é comum percebermos esforços das instituições em 

benefício da assimilação destes gêneros.  

 

No caso do contexto acadêmico compartilhar do discurso do déficit significa ver as 
escritas que não correspondem ao que é esperado pelos professores como reflexo da 
incapacidade dos estudantes em escreverem, justamente porque a expectativa 
existente é a de que, uma vez que esses estudantes já frequentaram doze anos de 
escola, deveriam estar aptos a escreverem o que quer que lhes seja solicitado ou 
cobrado (FIAD, 2016, p. 210). 
 

Porém, apesar de bem-intencionadas, tais ações do contexto universitário, como o 

acesso à cursos e aulas que visem tratar da leitura e escrita neste novo contexto, podem não ser 

tão bem-sucedidas quando o ensino se mostra descontextualizado e não dialoga com as 

realidades dos alunos. Em sua pesquisa, a autora relata uma experiência tida com alunos recém 

ingressantes do curso de Letras de uma universidade brasileira. Uma atividade foi orientada 

com vistas ao reconhecimento dos diversos gêneros textuais presentes no ambiente acadêmico 

e, paralelo a este trabalho, a professora pediu que os alunos redigissem diários pessoais que 

seriam enviados a ela e discutidos posteriormente nas aulas. Os diários deveriam conter 

reflexões feitas pelos alunos acerca do próprio conteúdo das aulas, bem como as dúvidas e 

outros escritos que eles julgaram importantes para as discussões.  

Segundo a autora, a atividade é constituída no formato de um diário, apesar de causar 

uma certa estranheza aos alunos por seu caráter informal, é uma forma de escrita mais conhecida 

e até utilizada por eles, sendo que, assim, seria mais fácil sua redação, sem que seja necessário 

um padrão previamente constituído como nos gêneros acadêmicos consolidados. A escrita nos 

diários proporcionou uma sistematização dos conteúdos estudados em aula e das ações a serem 

tomadas pelos próprios alunos acerca da investigação dos diferentes gêneros textuais 

acadêmicos. Nessa acepção, é importante que haja sempre o estímulo, por meio da academia, 

que os alunos conheçam e exercitem os diferentes gêneros que habitam este campo. Sabemos 

que a prática desta escrita direcionada proporciona que estes alunos se habituem, porém não 
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devemos esperar que tais conhecimentos já estão consolidados e constituídos a julgar apenas 

pelo ambiente em que este aluno se encontra. Outras perspectivas se abrem também para a 

consideração de outros gêneros que ainda não sejam legitimados pelo campo acadêmico e isso 

se torna algo possível, uma vez que é exercitado e problematizado.  

Marinho (2010) demonstrou as dificuldades no reconhecimento de escritas, tipicamente 

provenientes do ambiente acadêmico, por alunos de um curso de graduação em Pedagogia na 

produção do gênero “resenha”.  Como principal objetivo, o exercício da escrita de cunho mais 

autoral, bem como o não-engessamento ao que muitos denominam como “trabalho escolar”, 

comumente considerado nos bancos universitários como única alternativa de produção, se 

mostrou uma forma eficiente de escrita. A autora considera a atividade como um evento de 

letramento e reforça a necessidade de se estimular a escrita na universidade por meio de um 

viés mais etimológico, reforçando-se mais a construção histórico-social do aluno em meio a 

produção do próprio conhecimento através da mediação dos professores. A autora critica a não 

consideração, na formulação dos currículos, da necessidade da estimulação de diferentes 

gêneros textuais. É recorrente o pensamento reducionista que considera a aprovação em 

vestibulares como um atestado de capacidade do aluno na escrita e leitura dos gêneros típicos 

da academia, porém deve-se considerar que tais gêneros não são estimulados no ensino regular 

e acabam por gerar dificuldades para os alunos ingressantes no ensino superior.  

 

Uma das prováveis justificativas para essa lacuna pode ser a crença (subjacente aos 
discursos de senso comum e aos currículos) no princípio de que se aprende a ler e a 
escrever (não importa qual seja o gênero) no ensino fundamental e médio. Aos 
professores universitários, costuma causar estranhamento o fato de encontrar alunos 
pouco familiarizados com a leitura e a produção de gêneros que sustentam as suas 
aulas e outros eventos próprios à vida acadêmica. Numa discussão de reforma 
curricular de um curso de Pedagogia, por exemplo, quando foi criada uma disciplina 
sobre Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos, alguns professores, inicialmente, 
questionaram a importância dessa disciplina, por considerarem que o aluno aprovado 
no vestibular teria sido avaliado nas suas habilidades de leitura e de escrita e, 
consequentemente, estaria apto a ler e a escrever com propriedade e familiaridade os 
textos acadêmicos (MARINHO, 2010, p. 366). 
 

Segundo a autora, então, a dificuldade de alunos iniciantes, se explica em parte, pela 

grande exigência que os cursos demonstram na realização de leituras e, consequentemente, das 

atividades. Isso se explica pelo fato de serem indicados para as leituras autores complexos e 

restritos a análises de especialistas, visto que, os alunos em questão, não possuem ainda 

experiência para atender ao que é exigido no contexto universitário. Por isso, “parece 

importante, então, refletirmos sobre a violência simbólica presente nessas relações acadêmicas 

de ensino-aprendizagem” (MARINHO, 2010, p. 369).  
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Marinho (2010) argumenta que não é suficiente sabermos citar e reconhecer os 

diferentes gêneros relacionados à escrita acadêmica. Mesmo em se tratando de um mesmo 

gênero, é natural a identificação de especificidades próprias da área a que o trabalho se destina. 

Assim, a pesquisa que se desenvolve com os futuros professores da educação básica se mostra 

frutífera, uma vez que pode incentivar que os futuros profissionais proporcionem aos seus 

educandos uma relação com a leitura e a escrita que seja satisfatória para a relação de ensino-

aprendizagem. Nessa significação, a autora destaca a importância do uso da etnografia para 

estas investigações como uma forma de pesquisa que visa compreender o sujeito em seu sentido 

mais amplo e com maior profundidade.  

Assim, Marinho (2010) relata o evento de letramento proporcionado por ela através de 

uma atividade proposta a alunos de uma universidade matriculados na disciplina “Leitura e 

Produção de Gêneros Acadêmicos em Educação”, que orientava a escrita de uma resenha 

jornalística para o jornal da universidade acerca de uma palestra que iria ocorrer a partir de um 

roteiro previamente estabelecido pela pesquisadora. De posse do material produzido, constatou-

se que a atividade não se aproximava de uma resenha jornalística, conforme estipulado 

anteriormente, mas sim, de um típico “trabalho escolar”. Um dos “trabalhos” analisados e 

relatados pela professora trazia capa e página de rosto, além do termo “síntese” da conferência 

e não resenha, como foi estipulado. Assim, ela argumenta se as universidades não estariam 

apenas estimulando a reprodução de atividades deste tipo ao aceitar os trabalhos como foram 

produzidos, ressaltando a importância de se “desconstruir o gênero trabalho” no contexto 

universitário. 

A autora traz uma das resenhas produzidas como um comparativo entre a primeira 

versão entregue e a segunda versão realizada após as considerações acerca do gênero em sala, 

sendo possível a verificação das mudanças que ocorreram de uma resenha para a outra. 

Incialmente, pode-se perceber que a versão final do trabalho denota maior intimidade entre o 

autor e o leitor e isso se deve pela linguagem em primeira pessoa em contraposição à versão 

inicial que trazia o texto em terceira pessoa. Outro fato perceptível é a utilização de um recurso 

que chamaríamos de “trocadilho” para representar um fato dito no próprio texto. O autor da 

resenha também passa a convidar o leitor para participar de sua reflexão e exprime sua posição 

com relação ao tema tratado que era as opiniões de um conferencista. Para os alunos, o trabalho 

também representou uma dificuldade pelo fato de eles não conhecerem bem o assunto tratado 

na conferência, atribuindo a isso a dificuldade em se posicionarem no texto. Outras observações 

com relação à coesão do texto e grafia correta de algumas palavras se deram. 
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Pasquotte-Vieira e Fiad (2015) verificaram o que caracterizaram como um “evento de 

letramento”, uma ação considerada como típica do contexto universitário que é o Exame de 

Qualificação de Mestrado em uma universidade de São Paulo. Através deste evento foram 

considerados os sentidos que envolveram a prática dialógica deste evento e também as relações 

de poder presentes. Tal acontecimento foi considerado como um evento de letramento porque 

existe a mediação do texto escrito pelo futuro mestre, através do qual será feita a arguição para 

o conjunto de professores que compõem a banca para a avaliação da produção. A comunicação 

é realizada de forma oral, pelo pesquisador e se complementa através das discussões entre 

pesquisador e banca em proveito do melhoramento da produção. Nessa lógica, através da 

consideração deste evento especifico, visa-se romper com crenças que afirmam a separação 

entre texto, contexto e oralidade, o que, inspiradas por Lillis (2008), as autoras denominam 

como a consideração e valorização da importância da “história do texto”.  

 

O exame de qualificação de mestrado pode ser compreendido como um fenômeno 
contextualizado local e remotamente, se entendermos que é uma prática estabelecida 
segundo as regras locais de uma instituição acadêmica e, ao mesmo tempo, baseada 
em uma construção histórica que transpõe o local e se relaciona a práticas e contextos 
mais remotos no tempo e no espaço. Além disso, seus integrantes também pertencem 
ao contexto diretamente ligado ao exame de qualificação assim como a outros 
contextos (PASQUOTTE-VIEIRA; FIAD, 2015, p. 131). 
 

Ao caracterizar o evento, as pesquisadoras informam que a qualificação de doutorado 

nesta universidade é um evento aberto à toda a comunidade acadêmica e o trabalho da 

pesquisadora é apresentado com a utilização do suporte que projeta textos e imagens, a fim de 

facilitar a condução de sua fala. A banca é composta de dois professores, sendo um interno – 

da instituição – e outro externo. Além da observação das interações ocorridas durante a 

qualificação, também foi realizada uma entrevista com a pesquisadora a fim de identificar suas 

impressões acerca do próprio evento e das considerações da banca durante a apresentação de 

seu material. Para a análise do texto escrito, as autoras selecionaram as seções de Introdução e 

Revisão Bibliográfica com o objetivo de se conhecer, através da análise, a “história do texto”.  

Conforme os comentários dos professores da banca, a avaliação da introdução escrita 

pela pesquisadora demonstrou a presença de informações muito básicas e desnecessárias acerca 

do tema, como um extenso levantamento histórico desnecessário, além de diversas afirmativas 

sem embasamento teórico. Outros elementos foram suprimidos nesta seção, como a explicação 

dos objetivos do trabalho. O fato é que trabalhos assim visam a comunicação para os pares. 

Neste sentido, realmente não é necessário que se faça, ao longo do texto, extensas explicações 

que se apresentam muito básicas para o campo em si. Ao ser perguntada sobre a falta de 
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referências bibliográficas em seu texto, a mestranda demonstra pouca preocupação com a 

alocação das referências bibliográficas, visto que os assuntos citados são recorrentes na 

televisão contendo ampla divulgação, mas, para um trabalho cientifico, o fato foi visto como 

uma recorrência ao senso comum. A mestranda apresenta indícios da não reflexão sobre os reais 

destinatários de seu trabalho que são seus pares e não a comunidade como um todo, isso se 

explica também pela presença de inúmeras informações consideradas como desnecessárias para 

os professores da banca. 

Logo, as autoras refletem sobre os próprios fazeres anteriores presentes na escolarização 

dos sujeitos, onde gêneros em que favorecem a reprodução de conceitos e o posicionamento 

dos sujeitos estão presentes, já que a mestranda [...] “se aproximou de práticas de escrita 

externas à academia e encontradas em outras instâncias, como nas dissertações escolares, nos 

livros didáticos e em gêneros orais e escritos da mídia em geral” (PASQUOTTE-VIEIRA; 

FIAD, 2015, p. 142) em detrimento de um gênero que é exatamente o oposto daquilo que é 

incentivado no ensino regular. O próprio ambiente escolar tradicional acaba por incentivar 

práticas como a que está sendo descrita, uma vez que cultuam gêneros textuais que se 

apresentam de forma simplificada. Na seção Referências Bibliográficas, a pesquisadora 

mantém a mesma prática da não-referenciação, o que, pelos professores da banca, é visto como 

um problema que pode indicar plágio ou até mesmo ensejar deduções realizadas sem cunho 

cientifico e, portanto, sem validade. Por esse ângulo, apesar de sua trajetória acadêmica 

privilegiada, descrita pelas autoras, a mestranda ainda se posiciona em um local considerado 

por Pasquotte-Vieira e Fiad, (2015, p. 146) como “na borda, entre as práticas letradas 

encontradas na escola, nas enciclopédias e na mídia em geral [...]”.  

Fischer (2010) verificou eventos de Letramento Acadêmico no contexto do curso de 

Letras por meio de duas disciplinas mediadas por um mesmo professor. A investigação se deu 

com alunos que estavam se iniciando no curso, no ano de 2005, e acompanhou os sentidos 

produzidos pelos três alunos investigados diretamente verificando as afetações dos discursos 

ideológicos da academia em ambos. Para tanto, a autora caracterizou os eventos de letramento 

identificados conforme os alunos observados se colocavam em sala de aula e, portanto, apontou 

três tipos de movimentos dialógicos que foram mais recorrentes como: interdiscursivos, 

identitários e reflexivo-transformativos.  

Ao explicar os diferentes eventos de letramento encontrados, a autora afirma que os 

eventos interdiscursivos são momentos dialógicos entre as concepções da academia e as 

concepções dos próprios alunos, como em uma discussão em sala sobre as ideias de um autor 

previamente lido, por exemplo. Os eventos identitários demonstram momentos de produção dos 
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alunos com a mediação do professor que, no momento, se tratava de uma proposta didática 

desenvolvida pelos alunos para uma atividade que desempenhariam enquanto professores. O 

último evento descrito pela autora considera momentos que proporcionam a criação de novos 

conhecimentos, com base na comparação e estudos que se baseiam em saberes anteriores. No 

caso descrito, as alunas produzem novos sentidos ao gênero textual “crônica” ao compara-lo 

com os outros gêneros já conhecidos, mas não o fazem de forma arbitrária, já que demonstram 

claramente ainda estarem produzindo conhecimentos sobre o gênero em questão. A mediação 

do professor se demonstra importante, visto que os conhecimentos produzidos através dos 

eventos observados visam, sobretudo, a concordância com os pensamentos expressos pelo 

professor, evidenciando assim, a posição de poder que a academia é capaz de proporcionar a 

esse profissional em relação ao posicionamento dos alunos. 

 

Para além desse aprendizado acadêmico, os alunos vão se constituindo sujeitos 
letrados mais reflexivos e críticos ao construírem saberes acadêmicos, 
posicionamentos ideológicos, significados culturais e ao compreenderem estruturas 
de poder que integram o modo cultural de uso dos textos no letramento acadêmico 
(FISCHER, 2010, p. 225). 
 

Nesta vertente, os eventos identificados são caracterizados pela autora com pertencentes 

ao modelo dialógico dos letramentos acadêmicos que é um conceito cunhado por Lea e Street 

(2007), sendo o modelo dos letramentos acadêmicos o responsável por melhor identificar as 

interações que ocorrem entre os alunos e as práticas características do ambiente acadêmico, se 

contrapondo ao que os estudiosos do NEL chamam à crise do déficit. Tal crise responsabiliza 

diretamente o estudante pela não compreensão dos gêneros típicos da academia sem considerar, 

no entanto, que a eles ainda não foram oportunizados momentos de aprendizagem desses 

gêneros (FISCHER, 2010). Assim, a autora considera que os gêneros utilizados nas aulas são 

determinantes para os tipos de interações que poderão ocorrer 

Fischer (2011) verificou, por meio de uma investigação em um curso de Engenharia 

Têxtil da Universidade do Minho, em Portugal, as práticas de Letramento Acadêmico que 

mediavam o ensino dos alunos evidenciando as dimensões escondidas na prática que envolveu 

a produção do gênero “relatórios” pelos alunos. A autora se orientou, inicialmente, pelas falas 

dos professores do curso que ensejavam concepções fatalistas acerca da escrita dos alunos, 

evidenciando a insatisfação destes perante o despreparo dos alunos na escrita dos gêneros 

tipicamente acadêmicos e, também, transferindo toda a responsabilidade pelo insucesso da 

escrita a estes discentes, o que a autora chama de discurso do déficit.  
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Se referindo a Street (2010), Fischer (2011) explica que a produção dos alunos no 

contexto acadêmico deve ser analisada em um contexto mais amplo, buscando evitar que sejam 

feitas inferências acerca da forma como se produzem os gêneros cobrados pela instituição de 

ensino ao tornar o aluno o único agente responsável por sua formação. Em uma perspectiva 

mais ampla, deve-se dialogar com os alunos acerca da forma como a mediação por textos será 

feita em sala de aula, buscando o esclarecimento acerca dos gêneros textuais: “a) 

enquadramento, b) contribuição/para quê, c) voz do autor, d) ponto de vista, e) marcas 

linguísticas e f) estrutura” (FISCHER, 2011, p. 40). 

Em pesquisa acerca dos documentos que orientam as ações acadêmicas, bem como nas 

conversas com os alunos do curso, a autora constatou que uma infinidade de gêneros textuais é 

oferecida aos alunos que devem produzir atividades que demonstram que os conceitos 

estabelecidos nestes gêneros ficaram claros com relação ao entendimento. Os alunos também 

parecem evidenciar qual o tipo de leitura dominante e que se faz essencial, na concepção dos 

professores, para que a disciplina seja estudada, como sendo aquelas apresentações em Power 

Points desenvolvidos pelos professores e que se mostram como valiosos subsídios de estudo 

para os alunos. O gênero “relatório”, alvo da investigação, é um gênero considerado como de 

grande valorização dos professores e constitui um pilar importante da disciplina “Projeto 

Interdisciplinar”, já que o produto de tal disciplina deve ser apresentado como um trabalho final. 

A autora ressalta a frequência recorrente destas atividades, consideradas pelos alunos 

como trabalhos finais, e destaca o fato de os relatórios não serem compreendidos como suportes 

para a leitura, evidenciando, assim, dimensões escondidas na escrita de tal gênero. A própria 

produção do gênero é concebida pelos professores como práticas já conhecidas pelos alunos em 

face de sua cobrança em anos anteriores, porém a pesquisadora identifica que cada professor 

parece estabelecer metodologias próprias para a sua escrita, valorizando determinados itens à 

medida que analisa os trabalhos como um todo e compara-os entre si. A originalidade 

constatada no fato de os alunos apresentarem conteúdos extras, indo além do que o professor 

geralmente espera, é vista com bons olhos, porém como ir além se o ponto de partida não é 

ainda conhecido? 

 

A tensão que se estabelece entre as expectativas do professor e a escrita do relatório 
laboratorial se intensifica se considerarmos, por exemplo, os comentários do mesmo 
professor às conclusões do relatório laboratorial de outro grupo de alunos. Ele 
desvaloriza as conclusões, afirmando que “essas não são conclusões, são 
procedimentos […] não falam nada sobre as estruturas, termos de dimensão, 
elasticidade, resistência, etc. […] não sabem o que é uma conclusão” (P5). Nesse caso, 
em comparação com os dados anteriormente apresentados, há inconsistência nas 
observações do professor, pois aqui ele desvaloriza a descrição demasiada dos 
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procedimentos laboratoriais e aponta a falta de caracterizações relativas às “estruturas, 
dimensão, elasticidade, resistência” da malha produzida em laboratório. Esses 
aspectos foram por ele indicados como necessários, porém em falta no relatório do 
outro grupo (FISCHER, 2011, p. 47). 
 

Outra dificuldade expressada neste estudo foi o fato de diferentes unidades curriculares, 

apesar de cobrarem a produção do mesmo gênero – relatório –, apresentarem expectativas 

diferentes quanto à análise para a avaliação da atividade. Uma estratégia utilizada pelos alunos 

que não compreendem o que é esperado pelos respectivos professores é a procura por colegas 

dos anos mais avançados, a fim de conhecerem o que é cobrado ou o que é mais valorizado 

nesta avaliação. Para estes alunos, se houvessem maiores orientações desde o primeiro ano de 

estudo na instituição acerca desta prática, eles poderiam obter melhores notas ao se apropriarem 

melhor do que se espera para a atividade em questão.  

A ideia que se aprende na mesma medida em que se pratica está presente, já que, em 

conversa com uma aluna, ela relata que se a estrutura utilizada no relatório desenvolvimento 

anteriormente foi avaliada com uma nota satisfatória, é comum que se mantenham a mesma 

estrutura considerando que o correto a se fazer é desta forma, porém não existe uma discussão 

entre professores e alunos acerca da real função do relatório ou das partes que o integram, as 

regras previamente estabelecidas são aceitas passivamente mas nem sempre seguidas. Outro 

fato citado é a fragmentação que se faz no trabalho em favor da apresentação para a turma. 

Nessa perspectiva, o aluno em questão terá que “convencer” os demais de que o trabalho foi 

feito da forma correta, o que prejudica sua construção na comunicação.  

Macedo (2017) demonstra que o Letramento Acadêmico é, sobretudo, uma prática 

dialógica ao se fundamentar em Bakhtin para exprimir como se deu a investigação de práticas 

de Letramento Acadêmico em uma disciplina lecionada na Pós-graduação, com vistas a 

evidenciar que o letramento é diretamente influenciado pelo contexto no qual as práticas 

ocorrem. Na situação relatada, a pesquisadora medeia a leitura de um artigo cientifico pelos 

alunos, tecendo reflexões acerca das circunstâncias e estratégias que perpassaram pela leitura 

para a discussão em sala evidenciando que a leitura é um processo típico do ambiente 

acadêmico. Nessa significação, torna-se pertinente a investigação acerca das práticas utilizadas 

por estes alunos para que possam compreender e se firmar no campo acadêmico, apesar de os 

processos tanto para a entrada na graduação quanto na pós-graduação não serem capazes de 

avaliar de forma aprofundada a fluência concreta dos estudantes na leitura dos gêneros 

praticados no contexto da academia.  
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De posse do texto enviado pela pesquisadora, os alunos foram inquiridos em sala sobre 

a forma como leram o texto e como se prepararam para a discussão do tema. Alguns alunos não 

foram capazes de identificar o propósito da atividade – que era a discussão. Um fato relatado 

pela pesquisadora foi a não impressão do texto, pelos alunos, para o estudo dele. A maioria 

realizou a leitura na tela, o que os impossibilitou de realizar marcações e anotações que, 

comumente são utilizadas como estratégias para que se realce pontos importantes da leitura. 

Estes alunos relataram o uso da escrita como um suporte de apoio para a leitura, assumindo que 

transcreveram alguns trechos que julgaram mais relevantes no caderno. Os alunos que 

estudaram por meio do texto impresso apresentaram variadas estratégias de leituras. Para 

Macedo, 

 

Todos os alunos que leram no impresso realizam marcas variadas, tais como sublinhar 
trechos que sintetizam as principais ideias do autor, destacar palavras de um 
determinado parágrafo, elaborar perguntas no sentido de ampliar a discussão num 
determinado parágrafo, destacar trechos não compreendidos, destacar referências 
citadas para ser lidas posteriormente, recorrer ao dicionário, recorrer ao Google 
acadêmico para pesquisar conceitos, fazer fichamento no caderno das principais ideias 
do texto, etc. em relação às marcas, um dos alunos afirmou que, baseando-se na sua 
experiência, “quanto mais difícil é o texto, mais marcas ele faz”. O que foi contestado 
por outros que, indicaram que quando um texto é muito difícil, nem marcas eles 
conseguem fazer, pois não conseguem produzir sentidos e por isso, não identificam 
nada que seja relevante (MACEDO, 2017 pp. 51-52, grifo da autora). 
 

Outro aspecto abordado foi o papel do conhecimento prévio na leitura dos alunos, o que 

acaba por sanar alguns problemas que ocorrem na citação acima, derivados da falta de 

conhecimentos que os fazem classificar alguns textos como de leitura “difícil”. Assim, em 

conversa com os alunos, foi destacada, também, a prática da releitura como uma estratégia 

capaz de ampliar os conhecimentos acerca dos textos. Por outro lado, se constata que a 

totalidade dos alunos realizaram uma única leitura do texto em questão. Neste momento, 

Macedo (2017) disserta sobre a necessidade de se fazer uma leitura criteriosa e mediada, como 

uma exigência básica do campo acadêmico, já que a leitura é contextualizada e será o fator 

primordial para a escrita dos trabalhos de dissertação dos alunos.  

Outro aspecto levantado foi a importância dada às leituras do título do artigo e da nota 

de rodapé nele presentes. Alguns alunos afirmaram não terem lido a nota de rodapé, o que 

contribui para que não se possa situar o texto lido no contexto em que ele se insere. Outros 

alunos destacaram, além da leitura do título em primeiro plano, a posterior leitura das 

referências do texto, a fim de conhecer os autores nos quais o escritor do texto se baseava. 

Outros alunos confessaram a leitura apenas do título e posterior leitura do texto para conhecer 

a ideia central apresentada por ele. Tais artimanhas variaram entre os alunos e são responsáveis 
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pelo interesse e a forma como cada um se apropria dos conceitos a serem discutidos para a aula 

em si, bem como para as suas pesquisas de modo individual.  

Ao fim, a pesquisadora inquire os alunos sobre suas dificuldades na leitura e na escrita 

de gêneros típicos do campo acadêmico e percebe, em suas respostas, que eles ressaltam uma 

maior dificuldade na escrita que na leitura destes gêneros. Tal fato pode ser explicado pela 

pouca estimulação da escrita enquanto alunos de cursos de graduação e, nos casos onde a escrita 

estava presente, pouco ou nenhum retorno dos professores perante os trabalhos produzidos. Isso 

faz com que os alunos sejam inseridos na pós-graduação com despreparo e insegurança em 

relação aos gêneros ali encontrados e que, na verdade, já deveriam ser, ao menos, familiares a 

eles com base em suas experiências anteriores. Para Macedo (2017), o esforço na compreensão 

dos textos trabalhados neste ambiente se afina com a perspectiva indicada por Bakhtin que 

enuncia os aspectos dialógicos das práticas de leitura e escrita. 

Macedo e Barroso (2010) realizaram uma pesquisa com os estudantes estrangeiros da 

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ – provenientes da África e amparados pelo 

Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), visando investigar as práticas de 

Letramento Acadêmico utilizadas por estes estudantes, bem como suas vivências e dificuldades 

frente ao contexto acadêmico. Para tanto, os pesquisadores consideraram os conceitos 

estabelecidos pelos Novos Estudos do Letramento – NEL – encarando o Letramento Acadêmico 

como uma prática social entre os sujeitos em meio às dificuldades causadas pelo estranhamento 

linguístico, apesar de a maioria deles serem proveniente de países lusófonos.   

Foram entrevistados 14 estrangeiros dentre africanos e latino-americanos. Porém, as 

investigações versaram em conhecer quais eram as dificuldades e estratégias para superá-las 

dos africanos no ensino superior brasileiro. Um dos objetivos que tal recorte denota foi verificar 

se o fato de tais estudantes serem falantes da língua portuguesa poderia ser um facilitador para 

o sucesso deles no campo acadêmico. Ressalta-se a pluralidade de países dos quais estes 

estudantes eram provenientes, áreas de estudo e períodos em seus respectivos cursos no 

momento desta pesquisa. Os métodos de investigação utilizados nesta pesquisa foram as 

entrevistas individuais e os grupos focais.  

Além disto, os pesquisadores buscaram entender qual era a compreensão que estes 

estudantes possuíam de si mesmos, enquanto estudantes provenientes de outros países, visando 

evidenciar como eles mantinham a sua própria identidade em meio a contextos diferentes. Os 

pesquisadores perceberam, então, que a identidade é algo móvel e com diversas nuances que 

envolvem aproximações e estranhamentos, considerando que “[...] a identidade é concebida 

como um fenômeno de metamorfose caracterizada por contradições, ao mesmo tempo una e 
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múltipla, como algo inacabado que se constrói permanentemente ou, ainda, como movimento 

de diferenciação e de igualdade” (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 608). Logo, cabe 

compreender que somos todos constituídos por diferentes culturas e somos, a todo momento, 

influenciados pelas práticas sociais nos diferentes contextos em que nos inserimos o que, de 

forma simplista, podemos denominar por hibridismo cultural. 

Os “achados” deste estudo evidenciaram que os alunos estrangeiros encontram 

dificuldades advindas de sua condição de estudantes estrangeiros, sobretudo, relativas à fala, à 

escrita e à interação com os outros colegas de classe. Tais dificuldades ocorrem, pois eles se 

situam na condição de não-nativos e não-falantes do português brasileiro, mesmo sendo 

provenientes de países lusófonos. Os alunos relataram sentirem-se isolados por seus colegas e, 

apenas após “provarem” sua capacidade no desenvolvimento de atividades comuns dos cursos, 

serem convidados para integrarem os grupos compostos por estudantes brasileiros. Tal 

dificuldade parece se originar realmente da diferença linguística do que por relações raciais, 

conforme relaram os pesquisadores:  

 

Com base nesse discurso, percebemos que, somente quando suas competências 
acadêmicas se afirmam, as imagens que os estudantes acham que os outros têm deles 
tendem a ser alteradas, e o processo interacional flui com menos dificuldades, 
resultando então na participação em grupos de trabalho e na constituição de suas 
práticas de letramento no ambiente acadêmico de uma forma mais coletiva. O 
estudante nega a questão da cor da pele como um possível elemento causador dessa 
dificuldade de interação, uma vez que ele deixa claro que, estabelecida a competência, 
a integração e a interação fluem naturalmente. Consideramos que essa dificuldade de 
interação com a turma pode estar intimamente ligada, entre outros fatores, à 
dificuldade de lidar com a língua portuguesa falada no Brasil, apresentada não apenas 
por ele, oriundo de um país que fala inglês, mas por todos os estudantes oriundos de 
países lusófonos, como veremos a seguir (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 611). 

 

As dificuldades relatadas pelos alunos estrangeiros pesquisados vão desde a 

compreensão dos conceitos ensinados pelos professores até problemas de interação com os 

colegas. Nota-se, conforme explicado pelos pesquisadores, apesar de a língua portuguesa ser 

considerada como a língua oficial de países como Cabo Verde e Guiné-Bissau, tal idioma é 

apresentado pelos estudantes africanos apenas no ambiente escolar, sendo o crioulo o idioma 

adotado por eles por se tratar de sua língua materna. Assim, a língua portuguesa, apesar de 

oficial, não é largamente praticada como pode-se fazer crer. Portanto, sobre os principais 

desafios apontados pelos estudantes, os pesquisadores argumentam: 

 

Entre os principais aspectos indicados pelos estudantes estão: dificuldades de entender 
o que é falado pelos professores e colegas; dificuldades de se fazer entender pelos 
colegas e professores, devido à pronúncia, à articulação das palavras e ao sotaque; 
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dificuldades de falar em público durante os seminários; dificuldades com a ortografia, 
com destaque para a acentuação das palavras, o uso de trema, do c mudo e do acento 
agudo no lugar de circunflexo (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 611). 
 

As estratégias apontadas pelos alunos pesquisados consideram a expectativa de se 

fazerem compreender tanto de forma oral quanto escrita no ambiente acadêmico e, para isso, 

eles apontam o interesse para a assimilação do “português correto” como o uso de dicionários, 

a leitura dos textos indicados nas aulas dos respectivos cursos, a utilização de monitorias para 

a melhor compreensão das disciplinas ou o acompanhamento das novelas brasileiras, a fim de 

conhecerem e compreenderem a fala nos discursos desenvolvidos nesses ambientes específicos. 

Tais estratégias denotam práticas que podem ser realizadas dentro do ambiente acadêmico e 

outras que, apesar de não se darem propriamente neste ambiente, contribuem para a melhoria 

no entendimento e interação com os componentes deste campo. Outras diferenças são 

apontadas, relativas ao sistema de ensino brasileiro em detrimento da trajetória educativa vivida 

pelos alunos até a graduação, bem como a forma como os professores explicam os conteúdos 

nas universidades brasileiras. Assim, apesar das dificuldades, os autores apontaram a leitura 

como a principal estratégia utilizada pelos estudantes para angariarem o “sucesso” no campo 

acadêmico.  

Em face destas dificuldades, está a atuação dos professores que, conforme os relatos dos 

estudantes, está marcada por pequenas e esporádicas demonstrações de preocupação com 

relação ao entendimento dos alunos acerca das matérias lecionadas. Outro fato relatado foi a 

presença de mais de um aluno africano em sala e a forma como eles interagem por meio da fala 

em crioulo, como uma manifestação de pertencimento e prática de sua própria cultura mesmo 

em um país distante e estranho. De um modo geral, o estudo reforça a necessidade de se estudar 

acerca dos processos de pertencimento em nosso meio social que integrem os estudantes 

estrangeiros, bem como o reconhecimento destas dificuldades pelas instituições de ensino para 

que haja um melhor diálogo e oferta de um ensino mais inclusivo e com maior qualidade.  

Na próxima seção, apresentamos os recursos metodológicos utilizados nesta pesquisa, 

destacando, principalmente, as concepções de Bourdieu (2007) para a condução dos trabalhos 

com entrevistas. É por meio das entrevistas com os estudantes estrangeiros que pudemos 

conhecer as maiores dificuldades por eles enfrentadas na chegada ao ensino superior brasileiro 

e, posteriormente, saber quais foram as estratégias adotadas para melhor lidarem com os 

percalços. As estratégias podem ser consideradas como importantes, tanto no ambiente 

acadêmico quanto fora dele, pois possibilitam aos estudantes persistirem no estudo, bem como, 
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no contexto brasileiro, mesmo em meio às dificuldades, não apenas em relação à escrita no 

ensino superior, mas na compreensão da língua portuguesa como um todo.  
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3 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa se desenvolve, predominantemente, por meio da realização de entrevistas 

e aplicação de questionários ao grupo de estudantes estrangeiros aqui investigados e à assessora 

para assuntos internacionais, Dra. Liliane Assis Sade Resende. Amparados pelo texto 

“Compreender” presente na obra organizada por Bourdieu (2007) intitulada “A Miséria do 

Mundo”, somos levados a refletir sobre o momento da entrevista e todas as relações que dela 

se descortinam. Nesta obra especificamente, Bourdieu demonstra, através de 3 anos de 

pesquisa, como ocorrem processos de exclusão escolar e também social na França. É nesta 

oportunidade que se desenvolve o conceito de Bourdieu como os “excluídos no interior” que 

mostra como membros desfavorecidos socialmente são excluídos dos processos de interação 

sociais, mesmo estando aparentemente inseridos neles. Nestes processos, tais membros 

socialmente desfavorecidos são chamados a oferecerem seus testemunhos evidenciando os 

processos de exclusão por eles experenciados.  

Bourdieu (2007) mostra que a condução em um trabalho como esse, realizado 

prioritariamente através de entrevistas, deve se dar de maneira a não diminuir ainda mais 

aqueles que já se consomem pela miséria na exclusão social, demonstrando uma série de 

medidas a serem consideradas na oportunidade da conversa com tais indivíduos. Contudo, nos 

apossamos das reflexões do autor para a composição dos trabalhos em “A Miséria do Mundo”, 

a fim de refletirmos acerca de nossos próprios intentos no trabalho de entrevistas com os 

estudantes estrangeiros da universidade. Nesta perspectiva, evidenciamos algumas 

particularidades acerca deste instrumento de pesquisa como uma forma de compreensão do 

objeto a ser pesquisado em meio às relações de poder e/ou alteridade que são estabelecidas no 

momento em que se desenvolve uma entrevista. 

No prólogo de sua obra, Bourdieu (2007) já aloca alguns alertas aos desavisados leitores 

que, ignorantes quanto às especificidades do método que prioritariamente compunha o livro, 

poderiam se investir no engodo. Tendo como objetivo primeiro a compreensão das vivências, 

tendências e tensões pelas quais os indivíduos entrevistados passam, nos resta respeitar o que 

nos é confidenciado, demonstrando a eles sua importância. Reponsabilidade implica, então, o 

momento da análise dos diálogos estabelecidos. “A intervenção do analista é tão difícil quanto 

necessária: ela deve ao mesmo tempo declarar-se sem a menor dissimulação e trabalhar sem 

cessar para fazer-se esquecer” (Ibidem, p. 10).  

 



108 
 

Como, de fato, não experimentar um sentimento de inquietação no momento de tornar 
públicas conversas privadas, confidencias recolhidas numa relação de confiança que 
só se pode estabelecer na relação entre duas pessoas? Sem dúvida, todos os nossos 
interlocutores aceitaram confiar-nos o uso que seria feito de seus depoimentos. Mas 
jamais houve um contato tão carregado de exigências tácitas como um contrato de 
confiança. Devíamos, pois, cuidar primeiramente de proteger aqueles que em nós 
confiaram (especialmente mudando, muitas vezes, as indicações, tais como nomes de 
lugares ou de pessoas que pudessem permitir sua identificação); mas convinha 
também, e acima de tudo, procurar colocá-los ao abrigo dos perigos aos quais nós 
exporíamos suas palavras, abandonando-as, sem proteção, aos desvios de sentido 
(BOURDIEU, 2007, p. 09). 
 

Tencionamos discutir, por meio de uma série de entrevistas, como os estudantes 

estrangeiros vinculados à UFSJ desenvolvem estratégias para alcançarem as expectativas 

institucionais nos cursos aos quais se vinculam. Os diálogos descritos neste estudo se deram a 

partir de 14 entrevistas realizadas. Logo, para fins de uma melhor compreensão acerca dos 

encadeamentos que este instrumento representa na pesquisa, optamos por apresentar as 

concepções de Bourdieu (2007) sobre as relações de poder e demais aspectos presentes nesta 

empreitada. Segundo o autor, no momento da entrevista, deve-se prezar por uma “comunicação 

não violenta”, já que, devido à fala, gestos ou mesmo pela própria situação entrevistador-

entrevistado, é possível que o principal agente da ação, o entrevistado, sinta-se compelido pelo 

entrevistador, comprometendo a pesquisa. A forma como o entrevistador atua deve dar ao 

entrevistado o status de “sujeito da pesquisa”, atribuindo-lhe a devida importância.  

Uma pesquisa se constrói por meio de processos bem mais amplos que apenas os 

apresentados no relatório final. Ao longo dessa trajetória, é possível a verificação de percalços, 

descaminhos e também acertos ou coincidências satisfatórias. Algumas parecem mais fáceis 

que outras, porém todas contribuem para a formação de um grande arcabouço científico que 

influencia o desenvolvimento do país. Dito isso, passamos à narração, propriamente dita, acerca 

do processo de pesquisa que possibilitou a elaboração desta dissertação.  

Os primeiros contatos que tencionavam a viabilização deste trabalho se deram, 

inicialmente, por intermédio da professora Dra. Maria do Socorro Alencar Nunes Macedo, na 

busca por informações acerca dos estudantes estrangeiros presentes na Universidade Federal de 

São João del-Rei no mês de agosto de 2017, juntamente à ASSIN – Assessoria para Assuntos 

Internacionais da UFSJ, visto que a mesma, já tendo estudado essa problemática no passado, 

estava interessada em voltar a esse tema. Por meio de uma reunião presencial, a professora 

apresentou a pesquisa e gentilmente pediu a cooperação da Assessoria para Assuntos 

Internacionais, no sentido de facilitar o mapeamento e o acesso a esse grupo de estudantes.  
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Ao informar aos alunos sobre a pesquisa, na medida em que recebia destes sinalização 

positiva quanto ao interesse na participação, a ASSIN11 passa a nos reportar a relação de nomes, 

país de origem, curso, e-mail e programa de vinculação dos discentes. De posse destes dados, 

iniciamos os contatos, através de e-mails, apresentando a pesquisa e, inicialmente, solicitando 

uma primeira reunião coletiva com esses estudantes.  

Em virtude da variedade de cursos e horários dos alunos, somado ao fato que alguns 

deles não estavam matriculados nos campi sede da UFSJ, em São João del Rei, rapidamente 

concluímos que as entrevistas deveriam ser realizadas de forma individual e presencialmente – 

com os estudantes que estivessem em São João del-Rei – e de forma online com aqueles que 

estivessem residindo em outras cidades nas quais a universidade possui unidades. Para isso, 

lançamos mão de um roteiro para as entrevistas, com perguntas semiestruturadas, com base na 

pesquisa realizada pela orientadora em 2010 e outros estudos que tratavam de estudantes 

estrangeiros em meio à internacionalização no contexto brasileiro. Tal processo teve como 

objetivo primeiro, compreender, por meios das falas desses alunos, a sua inserção no ambiente 

acadêmico da UFSJ e a relação que estabeleciam com a leitura e a escrita nesse ambiente, além 

das estratégias utilizadas para sanarem eventuais dificuldades que pudessem ocorrer.  

Paralelamente, objetivando abranger um número maior de estudantes e nacionalidades 

diferentes, deslocamo-nos para um curso presencial que estava sendo ofertado aos estudantes 

estrangeiros na UFSJ, promovido pela universidade, em parceria com o curso de Letras. O curso 

em questão visava apresentar aos discentes aspectos da língua portuguesa falada e escrita no 

Brasil, buscando auxiliar na interação deles com os brasileiros dentro e fora da universidade, 

bem como tratar de gêneros acadêmicos. Nesta ocasião, apresentamos a pesquisa aos estudantes 

que estavam presentes na aula, distribuindo uma folha para que os interessados informassem 

seus nomes e números de telefone, para contatos posteriores. O contato direto com esses 

estudantes foi satisfatório, já que dúvidas acerca da pesquisa puderam ser sanadas de forma 

presencial, o que não ocorreu no primeiro contato via e-mail. Muitos já haviam recebido o 

contato da ASSIN, porém ainda não haviam manifestado interesse até serem abordados nesta 

ocasião.  

De posse dos contatos telefônicos, cada aluno foi convidado, inicialmente, para uma 

conversa. Nessa oportunidade, aproveitamos para requisitar a assinatura do termo de 

consentimento, informando aspectos relativos à forma como a entrevista se daria, verificamos 

a disponibilidade dos alunos para o agendamento, informamos sobre a não identificação destes 

                                                 
11 Importante ressaltar a colaboração do departamento ASSIN na mediação deste primeiro contato, reforçando que 
apenas contatamos aqueles estudantes que manifestaram interesse na participação da pesquisa ao departamento. 
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estudantes através de um pseudônimo (caso assim o desejassem), e requisitamos autorização 

deles para a realização da gravação das entrevistas Para os alunos que não estudam nos campi 

de São João del-Rei, os procedimentos foram os mesmos, apenas se deram por vídeo-chamadas 

de aplicativos como WhatsApp, Facebook e Skype, conforme escolhido por cada um. No caso 

destes alunos que não se encontram na cidade de São João del-Rei, as entrevistas também se 

deram via esses aplicativos de vídeo-chamada, com gravação dos áudios e envio do termo de 

consentimento por e-mail. 

As entrevistas presenciais ocorreram na sala da orientadora, como dito anteriormente, 

de forma individual, com duração de cerca de 30 a 40 minutos. Os alunos foram encorajados a 

falarem sobre suas experiências na chegada ao Brasil, os obstáculos encontrados no país 

diferente, sejam eles culturais ou linguísticos. Abordamos a forma como eles estudam e se 

relacionam com a instituição, colegas e professores brasileiros e sobre como se veem enquanto 

estudantes estrangeiros. Assim como as entrevistas a distância, as presenciais tiveram seus 

áudios gravados e foram transcritos. Apesar da condição de estrangeiros, com diversas 

nacionalidades, não houve a necessidade de intérprete para que as interações entre 

entrevistadora e entrevistados se dessem, já que, cada um, seja por meio de experiências prévias 

ou posteriores à vinda ao Brasil, expressaram certo domínio da língua portuguesa em suas falas, 

sendo alguns deles, inclusive, falantes de países lusófonos. 

Ao todo, 14 discentes da universidade foram entrevistados. Segundo dados fornecidos 

pela ASSIN, no período em que ocorreram as entrevistas (entre outubro e dezembro de 2017), 

havia 28 estudantes estrangeiros vinculados à UFSJ, dentre intercambistas, estudantes que 

vieram cursar toda a graduação no Brasil e pesquisadores em geral. O número de estudantes 

presentes no período está indicado abaixo com a quantidade de estudantes por país de origem.  

 

Tabela 2: Número de estudantes vinculados a UFSJ por nacionalidade (outubro – dezembro/2017) 

Nacionalidade 

Colômbia 5 

Timor Leste 4 

México 2 

Alemanha 1 

Honduras 3 

Chile 1 

São Tomé e Príncipe 2 

Continua  
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Cabo Verde 4 

Peru 1 

Guatemala 1 

Marrocos 1 

França 3 

Total 28 

Conclusão  
Fonte: ASSIN. 

 

Importante ressaltar que, destes 28 sujeitos que se encontravam na universidade no 

período da pesquisa (as informações foram recebidas, mais precisamente no dia 14 de dezembro 

de 2017, via e-mail), dois deles se encontravam em cursos de pós-graduação na universidade, 

um em mestrado e outro em doutorado, ambos do Departamento de Química da instituição. 

Ressaltamos três tipos de mobilidade presentes na UFSJ, neste período, que foram a realização 

do curso de forma integral: o intercâmbio com duração entre 6 meses a um ano; e a situação 

“em pesquisa” que não configura uma vinculação propriamente a um curso/disciplina e sim ao 

desenvolvimento de algum projeto de pesquisa elaborado entre o estrangeiro e a instituição.  

Abaixo está listada , com mais detalhes, a situação de cada estudante. Tais dados estão 

elencados apenas como uma ilustração acerca de toda a população de estrangeiros presentes na 

UFSJ no mês de dezembro de 2017, especificamente. É importante reforçar essa informação, 

uma vez que as situações de vínculo com a pós-graduação e intercâmbio requerem um período 

menor de permanência. Temos informações de que, na totalidade, cerca de 45 estudantes 

estrangeiros passaram pela instituição no ano de 2017, porém, conforme já informado, no 

período em que contatamos o setor responsável, a situação, bem como a quantidade de 

estrangeiros por nacionalidade na instituição, era a exposta abaixo: 
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Quadro 7: Estudantes estrangeiros na UFSJ por programa, nacionalidade, nível/curso e situação em dezembro de 

2017 

Programa Nacionalidade Nível/Curso Situação 
PAEC Colômbia Doutorado em Química Curso Integral 
sem programa Colômbia Mestrado em Química Curso Integral 
Cooperação Brasil - 
Timor Leste Timor Leste 

Graduação em Ciências 
Contábeis Curso Integral 

Cooperação Brasil - 
Timor Leste Timor Leste 

Graduação em Engenharia 
de Produção Curso Integral 

Cooperação Brasil - 
Timor Leste Timor Leste 

Graduação em Engenharia 
de Produção Curso Integral 

Cooperação Brasil - 
Timor Leste Timor Leste 

Graduação em Engenharia 
de Produção Curso Integral 

BRACOL Colômbia Graduação em Psicologia Intercâmbio 
BRACOL Colômbia Graduação em Psicologia Intercâmbio 

BRACOL Colômbia 
Graduação em 
Administração Intercâmbio 

BRAMEX México 
Graduação em Engenharia 
de Produção Intercâmbio 

BRAMEX México 
Graduação em Engenharia 
de Produção Intercâmbio 

LMU Alemanha Graduação em Psicologia Intercâmbio 

PEC-G Honduras 
Graduação em Engenharia 
Agronômica Curso Integral 

PEC-G Chile Graduação em Medicina Curso Integral 

PEC-G 
São Tomé e 
Príncipe Graduação em Bioquímica Curso Integral 

PEC-G Cabo Verde Graduação em Medicina Curso Integral 
PEC-G Cabo Verde Graduação em Medicina Curso Integral 

PEC-G Cabo Verde 
Graduação em Engenharia 
Agronômica Curso Integral 

PEC-G Cabo Verde Graduação em Bioquímica Curso Integral 

PEC-G 
São Tomé e 
Príncipe 

Graduação em Engenharia 
Agronômica Curso Integral 

PEC-G Peru Graduação em Medicina Curso Integral 

PEC-G Honduras 
Graduação em Engenharia 
Agronômica Curso Integral 

PEC-G Honduras 
Graduação em Engenharia 
Agronômica Curso Integral 

PEC-G Guatemala Graduação em Bioquímica Curso Integral 
DEPEB Marrocos Pesquisa Pesquisa 
DEPEB França Pesquisa Pesquisa 
DEPEB França Pesquisa Pesquisa 
DEPEB França Pesquisa Pesquisa 

Fonte: ASSIN. 
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Dos 14 sujeitos participantes da pesquisa, 9 se encontravam matriculados em campi de 

São João del-Rei, 2 estavam em Divinópolis e 3 em Sete Lagoas, todos em Minas Gerais. Em 

relação às entrevistas, 9  se desenvolveram de forma presencial, em São João del-Rei e 5 

ocorreram com o intermédio da tecnologia, a distância. Quanto à situação dos estudantes, 4 se 

encontravam em situação de intercâmbio ou estágio, com duração entre cerca de 6 meses a um 

ano, e 10 estavam realizando o curso de forma integral na universidade. Os cursos realizados 

por esses alunos se encontram na tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Número de estudantes participantes da pesquisa por curso (outubro – dezembro/2017) 

Alunos por curso 

Medicina 2 

Bioquímica 2 

Engenharia de Produção 4 

Ciências Contábeis 1 

Psicologia 1 

Engenharia Agronômica 3 

Engenharia Mecânica 1 

Total 14 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As entrevistas com os 14 estudantes resultaram em 71 páginas de transcrições de áudios. 

Diferentemente da tensão inicial gerada pelo convite para colaborar com uma pesquisa de 

mestrado, quando da apresentação da temática e posterior aceitação destes, as entrevistas 

ocorreram de forma mais tranquila, talvez decorrente do primeiro reconhecimento da proposta. 

Nossa preocupação inicial foi asseverar que as perguntas realizadas em nada os prejudicassem 

na universidade, tampouco os ridicularizassem em face de questionamentos impertinentes e 

fora de contexto. Foi demonstrado que o principal interesse seria em suas práticas de leitura e 

escrita, enquanto estudantes provenientes de outros países, suas estratégias de estudo e também 

como foi a chegada e adaptação ao país. 

Ocorre que, durante as conversas, os alunos sentiram-se motivados a falar sobre outros 

aspectos que, apesar de relacionados, não foram diretamente perguntados. Dentre eles, o caso 

que um estudante do Timor Leste que nos contou sobre o processo de libertação do país do 

continente Asiático em que, o português de Portugal, língua do primeiro colonizador do país, 
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foi utilizado na guerra contra os soldados asiáticos, em defesa da liberdade do Timor, já que 

estes não compreendiam o idioma. Assim sendo, os ataques foram combinados e orquestrados 

nesta língua, sem o conhecimento do inimigo. Outro exemplo foram os relatos de alunos do 

continente africano e também do Timor Leste sobre a diferença na preparação do feijão em 

nosso país, explicando que eles desconheciam a forma como o comemos aqui, ou mesmo a 

queixa realizada por um estudante de Honduras por não ter recebido um auxílio financeiro que 

teria sido prometido pela instituição.  

Tais fatores evidenciam que nem sempre as respostas estão vinculadas às perguntas 

focalizadas em determinado assunto propriamente. A conversa com os estudantes nos faz 

compreender a riqueza cultural que os constitui e, principalmente, a sua vontade de trocar 

experiências e, de alguma forma, serem ouvidos no contexto brasileiro. A percepção que havia 

em andamento uma pesquisa interessada em falar com eles, em conhecê-los e, futuramente, 

poder representar um importante documento acerca da situação por eles vivida, deixou-os 

motivados.   

Além de entrevistas com os estudantes, uma entrevista com a Assessora para Assuntos 

Internacionais da UFSJ foi realizada no dia 20 de abril de 2018. De posse dos dados produzidos 

a partir das entrevistas com os estudantes, a procuramos para melhor conhecer o trabalho do 

setor e as ações por ele desempenhadas para o favorecimento da internacionalização da 

universidade. A entrevista transcorreu no escritório da ASSIN, a partir de um roteiro 

semiestruturado, tendo durado cerca de 82 minutos. Essa oportunidade pode nos permitir 

compreender o que a UFSJ considera por internacionalização, seus feitos, bem como seus 

próximos intentos para que essa política se amplie.  

Apresentamos abaixo uma tabela síntese com vistas a apresentar os sujeitos de nossa 

pesquisa a partir de seus pseudônimos, bem como a forma como a entrevista ocorreu, se 

presencial ou online (a distância), a modalidade de vínculo com a instituição (se intercâmbio, 

uma pesquisa ou o curso integral) e, por fim, o país de origem.  
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Quadro 8: Disposição dos estudantes pesquisados por pseudônimo, tipo de entrevista, localidade da qual são 
provenientes e situação de vínculo com a universidade (outubro – dezembro/2017) 

Pseudônimo Tipo de entrevista Localidade Situação 

Mário Presencial Timor Leste Curso inteiro 

Letícia Presencial México Intercambista 

Vivian Presencial Timor Leste Curso inteiro 

Anderson Presencial Timor Leste Curso inteiro 

Suzan Presencial México Intercambista 

Mirian Presencial França Pesquisa 

Lívia Presencial Chile Curso inteiro 

Nádia Presencial Peru Curso inteiro 

Laura Presencial Alemanha Intercambista 

Márcia Online São Tomé e Príncipe Curso inteiro 

Jéssica Online Cabo Verde Curso inteiro 

Joaquim Online Cabo Verde Curso inteiro 

Nilson Online Honduras Curso inteiro 

Marisa Online São Tomé e Príncipe Curso inteiro 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Os dados gerados pelas entrevistas foram analisados com vistas a compreender os 

diálogos através de três grandes categorizações, quais sejam: os relatos sobre as dificuldades 

com a língua no contexto brasileiro; as estratégias utilizadas pelos alunos e pelos professores a 

fim de sanar tais dificuldades e avançarem no curso; e, por fim, a compreensão acerca do que 

esses estudantes geralmente leem e escrevem dentro e fora da universidade. Para tanto, a fim 

de se compor o texto final, tais dados foram extraídos de seus arquivos originais, compondo 

uma espécie de arcabouço de pesquisa, visando unir tudo o que pudesse ser compreendido pela 

mesma via. Esse arcabouço foi visitado e revisitado inúmeras vezes até que pudéssemos 

estabelecer os elos de ligação entre os diálogos desenvolvidos. 

Ao mesmo tempo, as estratégias foram levantadas em outro arquivo, com o intuito de 

produzirmos um dado quantitativo e, desta maneira, compreendermos quais estratégias foram 

mais recorrentes nos diálogos. Para tanto, em alguns casos, uma mesma estratégia foi 

denominada por diversas formas pelos estudantes, mas, por nós, foi alocada em uma única 

categoria. Um exemplo deste fato são os vários tipos de auxílio que os estudantes requerem aos 

colegas brasileiros. Sabendo que essa é uma estratégia usual, caberá a nós, no próximo capítulo, 
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expor ao leitor como essa estratégia é utilizada por cada estudante que a relatou. Contudo, no 

momento desta categorização, nos atemos apenas a estipular que o auxílio aos colegas 

brasileiros foi uma estratégia relatada.  

Além das entrevistas realizadas, aplicamos dois questionários aos estudantes. Como 

afirmamos acima, percalços são comuns às pesquisas de cunho científico e intenções iniciais 

podem não ser colocadas em prática por diversos motivos. Inicialmente, nossa ideia era a 

realização de um grupo focal com esses estudantes, porém, como já dito acima, alguns alunos 

não se encontravam na cidade de São João del-Rei e, em decorrência da falta de horário para 

uma reunião conjunta e tempo para a sua preparação, logo abandonamos essa ideia. Visando 

dotar o estudo de um cunho mais etnográfico, característico das pesquisas em Letramento 

Acadêmico, também pensamos em acompanhar alguns dos estudantes em uma disciplina, com 

vistas a conhecer mais de perto sua realidade, porém o fator tempo foi, novamente, um 

complicador desta empreitada.  

Mas, conforme relatado acima, dois questionários foram produzidos. A aplicação se deu 

após a realização de todas as entrevistas com os estudantes. Foi enviado por e-mail ou 

WhatsApp através de um link para o “Formulários Google”. Neste modelo, os estudantes 

puderam selecionar as respostas no próprio aparelho celular ou computador e enviá-las 

automaticamente para a conta em que tínhamos acesso, com tabulação também automática dos 

resultados. O primeiro formulário objetivou conhecer melhor os estudantes, inquirindo-lhes 

sobre algumas questões já perguntadas nas entrevistas, porém como um instrumento a mais 

para traçar um possível perfil dos pesquisados no sentido de conhecer elementos que indiquem 

o capital cultural desses alunos.  

Assim, apesar de termos em nossa pesquisa 14 sujeitos respondentes na entrevista, 9 

responderam ao questionário. Todos os estudantes foram novamente contatados, porém alguns 

já retornaram aos seus países e não deram retorno. A tabulação dos resultados obtidos pelos 

questionários será tratada considerando os nove sujeitos. 

Após o preenchimento do segundo questionário, verificamos a necessidade de se 

conhecer melhor as trajetórias desses estudantes, visando relacioná-las às estratégias utilizadas, 

uma vez que as estratégias são fortemente ligadas ao habitus e também às histórias de vida dos 

agentes que as praticam. Desta forma, escolhemos dois dos respondentes e realizamos com eles 

uma nova entrevista. Os estudantes escolhidos foram a peruana Nádia e o cabo-verdiano 

Joaquim. A priori, tencionamos escolher com base nas características familiares destes 

estudantes, considerando que poderíamos encontrar uma diferença social entre eles, porém, já 

no momento das transcrições, passamos a acreditar que essas diferenças não são tão latentes.  
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A entrevista realizada com Nádia se deu de forma presencial, na sala da orientadora 

desta dissertação e a entrevista com Joaquim se deu via chamada de vídeo online, devido a esse 

aluno residir em Sete Lagoas – MG. Não foi realizado um roteiro para essa segunda fase de 

entrevistas. Buscamos apenas conhecer melhor a história destes estudantes e as estratégias de 

escolarização desenvolvidas por suas famílias, em meio às suas condições econômicas e sociais. 

A análise destas entrevistas se dará em um capítulo à parte, no qual aprofundamos essa relação 

entre as trajetórias e as estratégias utilizadas no curso superior para esses dois estudantes, 

amparadas nos estudos que enfocam a trajetórias de estudantes de diferentes classes sociais 

conforme as teorias de Bourdieu (1987, 1989, 1996a, 1996b, 2007).  

É importante destacar que algumas entrevistas se deram na presença e, nestes casos, sob 

a condução da orientadora deste trabalho (cerca de três entrevistas realizadas na primeira fase 

e uma das entrevistas realizada na segunda fase – com a entrevista de Nádia). Como já apontado 

acima, a posição hierárquica institucional neste momento se torna bem perceptível, uma vez 

que, nestes casos, há a presença de duas pesquisadoras – sendo que uma é professora da 

universidade, com um habitus determinado, tendo as entrevistas sido realizadas em sua própria 

sala, um local específico da universidade. Notamos que, em decorrência desta presença, alguns 

relatos se deram de uma forma mais contida do que as entrevistas realizadas apenas de forma 

online, evidenciando um caráter mais impessoal. Contudo, não consideramos que tenha havido 

um prejuízo de fato.  

Ao nos despirmos da ignorância ingênua que carrega em si a neutralidade das relações 

sociais, assumimos que o momento da entrevista é, tanto para nós entrevistadores quanto para 

os entrevistados, um evento importante. Importante porque não se refere aos fatos corriqueiros. 

A entrevista requer uma pessoa, um ambiente, um horário determinado para que o encontro 

ocorra e, apesar de nossos esforços, o momento da entrevista não escapa das expectativas de 

ambos os atores. Se por um lado o entrevistador se prepara e se investe, através de uma 

aparência já tão conhecida de intelectual convicto de suas certezas, apto a desempenhar o papel 

de inquisidor, apesar de não saber ao certo o que procurar no campo de pesquisa, ou se ao menos 

suas certezas serão confirmadas ou vencidas; por outro, o entrevistado, ainda sem compreender 

realmente à que se presta tal momento, se prepara como pode para estar também apto a 

responder o que lhe seja perguntado. Algumas vezes, inclusive, respondentes tendem a 

produzirem as respostas que imaginam ser aquelas desejadas pelo entrevistador, ou, em nosso 

caso, como dito por alguns respondentes, as perguntas se tornam tão corriqueiras que produzem 

as mesmas respostas fabricadas desde a primeira inquirição.  
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Alguns exemplos destas respostas “fabricadas” citadas acima, e verificadas no momento 

de nossas entrevistas, talvez sejam aquelas que questionam acerca do motivo pelo qual os 

estudantes resolveram estudar no Brasil. Nada mais natural elencado ao senso comum que a 

pergunta acerca de sua escolha. Ora, para eles parecem óbvios os motivos, que são tantos e tão 

diversos, mas, para nós, em muito valeram as respostas acerca desta questão como um meio de 

individualização das aspirações de cada um. Nessa perspectiva, notamos que, apesar de uma 

fala corriqueira, uma resposta “batida”, em muito influencia na compreensão do fazer humano.  

 

Ainda que a relação de pesquisa se distinga da maioria das trocas da existência 
comum, já que tem por fim o mero conhecimento, ela continua, apesar de tudo, uma 
relação social que exerce efeitos (variáveis segundo os diferentes parâmetros que a 
podem afetar) sobre os resultados obtidos. Sem dúvida a interrogação científica exclui 
por definição a intenção de exercer qualquer forma de violência simbólica capaz de 
afetar as respostas; acontece, entretanto, que nesses assuntos não se pode confiar 
somente na boa vontade, porque todo tipo de distorções estão inscritas na própria 
estrutura da relação de pesquisa. Estas distorções devem ser reconhecidas e 
dominadas; e isso na própria realização de uma prática que pode ser refletida e 
metódica, sem ser a aplicação de um método ou a colocação em prática de uma 
reflexão teórica (BOURDIEU, 2007, p. 694). 
 

As perguntas presentes no roteiro da entrevista foram elaboradas com base na leitura de 

estudos anteriores acerca da experiência de estudantes estrangeiros no Brasil, como: Gusmão 

(2011), Helbert Silva (2014), Yara Miranda (2016), Moreira Jr. (2015) e Morais (2007), 

considerando, também, os resultados evidenciados por Macedo e Barroso (2010) que já haviam 

realizado uma pesquisa com estudantes estrangeiros na mesma instituição. Apesar de 

mantermos a todo o tempo a intenção na promoção de uma conversa com esses estudantes, as 

relações de poder não podem ser desconsideradas, já que, conforme Bourdieu (2007), é do 

pesquisador a responsabilidade na condução da entrevista. Apesar da conversa inicial, os 

objetivos da pesquisa, para os entrevistados, foram se tornando mais claros, à medida que as 

perguntas foram sendo realizadas e o interesse pelas percepções da cultura e modos brasileiros 

por parte dos pesquisados foram sendo aguçadas pela pesquisadora.  

 

É o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele que, geralmente, 
atribui à entrevista, de maneira unilateral e sem negociação prévia, os objetivos e 
hábitos, às vezes mal determinados, ao menos para o pesquisado. Esta dissimetria é 
redobrada por uma dissimetria social todas as vezes que o pesquisador ocupa uma 
posição superior ao pesquisado na hierarquia das diferentes espécies de capital, 
especialmente o capital cultural. O mercado dos bens linguísticos e simbólicos que se 
institui por ocasião da entrevista varia em sua estrutura segundo a relação objetiva 
entre o pesquisador e o pesquisado ou, o que dá no mesmo, entre todos os tipos de 
capitais, em particular os linguísticos, dos quais estão dotados (BOURDIEU, 2007, p. 
695, grifo do autor). 
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Aqui, a posição hierárquica, ocupada pelo pesquisador, frente a posição ocupada pelos 

pesquisados, fica clara, uma vez que quem permite que os pesquisados falem por meio de sua 

pesquisa é o pesquisador, com foco, inclusive, em suas aspirações, mediadas pelo roteiro. A 

procura pelos estudantes, na intenção de ouvi-los e de conhecer suas experiências, despertou o 

interesse na participação, evidenciando o “interesse científico” em suas vivências. A oitiva leva 

as experiências destes estudantes a um outro patamar, demonstrando que eles são importantes, 

que sua voz e suas opiniões são importantes para a instituição, assim como para uma pesquisa 

de mestrado. Isso os encorajou na participação, uma vez que eles perceberam a empatia no ato 

da conversa, o interesse pelo conhecimento de suas vivências. “A disposição acolhedora que 

inclina a fazer seus os problemas do pesquisado, a aptidão a aceitá-lo e a compreendê-lo tal 

como ele é, na necessidade singular é uma espécie de amor intelectual [...]” (BOURDIEU, 2007, 

p. 704). Porém, não podemos esquecer que essa relação ainda é uma relação verticalizada, 

situada entre uma aluna do curso de Mestrado em Educação e estudantes de graduação da 

universidade.  

 

O essencial das “condições de felicidade” da entrevista fica, sem dúvida, 
despercebido. Oferecendo-lhe uma situação de comunicação completamente 
excepcional, livre dos constrangimentos, principalmente temporais, que pesam sobre 
a maior parte das trocas cotidianas e abrindo-lhe alternativas que o incitam ou o 
autorizam a exprimir mal-estares, faltas ou necessidades que ele descobre exprimindo-
os, o pesquisador contribui para criar as condições de aparecimento de um discurso 
extraordinário, que poderia nunca ter tido e que, todavia, já estava lá, esperando suas 
condições de atualização. Embora eles sem dúvida não percebam conscientemente 
todos os sinais desta disponibilidade (que requer sem dúvida um pouco mais que uma 
simples conversão intelectual), certos pesquisados, sobretudo entre os mais carentes, 
parecem aproveitar essa situação como uma ocasião excepcional que lhes é oferecida 
para testemunhar, se fazer ouvir, levar sua experiência da esfera privada para a esfera 
pública; uma ocasião também de se explicar, no sentido mais completo do termo, isto 
é, de construir seu próprio ponto de vista sobre eles mesmos e sobre o mundo, e 
manifestar o ponto, no interior desse mundo, a partir do qual eles veem a si mesmos 
e o mundo, e se tornam compreensíveis, justificados, e para eles mesmos em primeiro 
lugar. Acontece até que, longe de serem simples instrumentos nas mãos do 
pesquisador, eles conduzem de alguma maneira a entrevista e a densidade e a 
intensidade de seu discurso, como a impressão que eles dão frequentemente de sentir 
uma espécie de alívio, até de realização, tudo neles lembra a felicidade de expressão 
(BOURDIEU, 2007, p. 704). 
 

A “felicidade de expressão” da qual Bourdieu (2007) se refere pode ser encontrada nos 

relatos, esperançosos em serem notados em suas dificuldades mais expressivas, como o da 

estudante que nos contou sobre uma avaliação deficitária em decorrência de sua escrita em sua 

língua materna, o espanhol. O fato, segundo ela, ocorreu mesmo após uma negociação, 

aparentemente satisfatória, para que a escrita assim se desse. A reclamação em si não foi feita 

ao professor responsável, porém notamos em seu relato a esperança que essa informação 
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chegasse, através deste trabalho, a uma instância “superior”, a fim de não ocorrerem mais 

desalinhos como esse inflamou o relato, que não foi o único dessa natureza. De fato, a esperança 

e a felicidade, na expressão parecem chegar carregadas de confiança, asseverada pela promessa 

do anonimato que o pseudônimo aparenta promover, tornando os diálogos mais 

descompromissados e leves.  

Ao diferenciar dois instrumentos aqui utilizados: questionário e entrevistas, Bourdieu 

(2007) explica que o questionário se caracteriza como sendo aplicado ao método quantitativo e 

a entrevista aplicada ao método qualitativo. Apesar dessa diferença, segundo o autor, ambos se 

assemelham quando da produção de certo subjetivismo que acaba por promover a ignorância 

dos “efeitos que as estruturas objetivas exercem não somente sobre as interações [...] que 

registram e analisam, mas também na sua interação com as pessoas submetidas à observação e 

interrogação” (BOURDIEU, 2007, p. 694). Consequentemente, apesar do esforço na 

evidenciação da realidade, diversos aspectos podem passar desapercebidos por ambos os 

instrumentos. 

 

Levando em conta estas duas propriedades inerentes à relação de entrevistas, 
esforçamo-nos para fazer tudo para dominar os efeitos (sem pretender anulá-los); quer 
dizer, mais precisamente, para reduzir no máximo a violência simbólica que se pode 
exercer através dele. Procurou-se então instaurar uma relação de escuta ativa e 
metódica, tão afastada da pura não-intervenção da entrevista não dirigida, 
quanto do dirigismo do questionário. Postura de aparência contraditória que não é 
fácil de se colocar em prática. Efetivamente, ela associa a disponibilidade total em 
relação à pessoa interrogada, a submissão à singularidade de sua história particular, 
que pode conduzir, por uma espécie de mimetismo mais ou menos controlado, a adotar 
sua linguagem e a entrar em seus pontos de vistas, em seus sentimentos, em seus 
pensamentos, com a construção metódica, forte, do conhecimento das condições 
objetivas, comuns a toda uma categoria (BOURDIEU, 2007, p. 695, grifo nosso). 
 

Conforme destacado acima, apesar de serem instrumentos diferentes, a posição ocupada 

pelo entrevistador, bem como sua postura perante seus pesquisados, pode favorecer a violência 

simbólica que, pode apenas ser reduzida, sem, contudo, desaparecer por completo. Porém, 

conforme a condução, as interações produzidas podem promover uma escuta tão similar às 

respostas que os questionários aferem que, injustificada se dá a presença do pesquisador. Por 

isso, prezamos pela dialogicidade da conversa que, apesar de não se tratar de uma conversa 

comum, promovida entre amigos, acaba por conservar a liberdade da fala do outro, por meio de 

uma escuta atenta e interessada nas trocas que acabam ocorrendo.  

Apesar das perguntas prontamente estabelecidas, realizamos um esforço para que a 

entrevista se desse com um tom informal que, não raro, levou o assunto, incialmente tratado, a 

outras esferas que as perguntas iniciais não compreendiam. Tal intenção foi satisfatória no 
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resultado final do trabalho, já que proporcionou a troca de experiências entre pesquisadora e 

pesquisados, aumentando a identificação entre os sujeitos e proporcionando a segurança para 

um diálogo franco e aberto. Apesar de nos encontramos em posições diferentes, quando 

analisadas as dissimetrias acadêmicas existentes entre a Graduação e a Pós-graduação, todos 

nós nos encontrávamos em uma mesma posição que é a condição de alunos da instituição e 

isso, independentemente do grau de ensino, refletirá nas necessidades e vivências de cada um. 

Por isso, consideramos que a entrevista, ao ser conduzida por uma aluna da instituição, 

proporcionou certo conforto a esses estudantes para que eles dialogassem de uma forma mais 

aberta. 

 

Para que seja possível uma relação de pesquisa o mais próxima possível do limite 
ideal, muitas condições deveriam ser preenchidas: não é suficiente agir, como o faz 
espontaneamente todo “bom” pesquisador, no que pode ser consciente ou 
inconscientemente controlado na interação, principalmente o nível da linguagem 
utilizada e todos os sinais verbais ou não verbais próprios a estimular a colaboração 
das pessoas interrogadas, que não podem dar uma resposta digna desse nome à 
pergunta a menos que elas possam delas se apropriar e se tornarem os sujeitos. Deve-
se agir também, em certos casos, sobre a própria estrutura da relação (e, por isso, na 
estrutura do mercado linguístico e simbólico), portanto na própria escolha das pessoas 
interrogadas e dos interrogadores (BOURDIEU, 2007, p. 696). 
 

Quanto ao excerto acima, tencionamos manter uma relação que estabelecesse um 

vínculo entre pesquisadora e pesquisados que, apesar de se encontrarem em níveis acadêmicos 

diferentes, mantinham-se como alunos da mesma instituição, considerando todos os elementos 

que envolvem a condição de aluno em uma instituição pública. Em todos os momentos, a 

evidência é que uma aluna da instituição gostaria de fazer uma pesquisa sobre os estudantes 

estrangeiros, a fim de conhecer as estratégias utilizadas por eles enquanto alunos desta 

instituição.  

Juntamente à orientadora, foram revistos e modificados termos, no roteiro da entrevista 

e nos questionários aplicados, que pudessem denotar duplo sentido de interpretação ou que não 

se mostravam de acordo com o campo da pesquisa. No momento das entrevistas, considerando 

a formalidade, apesar de nossas intenções na liberdade de fala dos alunos, no esforço de manter 

uma conversa que trouxesse mais leveza e considerando, também, a possibilidade de não 

completa proficiência na língua destes estudantes, evitamos a utilização de gírias, figuras de 

linguagem ou quaisquer outros termos que pudessem causar uma má interpretação e, 

consequentemente, até um condicionamento das respostas.  

Outro fato a ser evidenciado, com relação às entrevistas, é que todas se deram em língua 

portuguesa. As perguntas foram elaboradas e as conversas-entrevista se deram em português 
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com todos os alunos. Ao contrário do que Bourdieu (2007, p. 697) considera como a “imposição 

da língua legítima”, apesar de tratarmos de estudantes estrangeiros de diferentes nacionalidades, 

sendo alguns deles não falantes de português, o interesse destes estudantes em se comunicarem 

em português foi tamanha, que eles abriram mão da comunicação em sua língua materna. No 

caso da estudante alemã, por exemplo, perguntamos a ela se gostaria de conversar em inglês, já 

que é uma língua que ela domina, sendo a resposta negativa. Apenas uma entrevistada mexicana 

respondeu em espanhol a todas as perguntas que lhe foram feitas em português. Para ela, sua 

compreensão da língua portuguesa é boa e sua interação com os brasileiros, mesmo falando em 

espanhol, não a impede de ser sociável, por conseguinte, não haveria necessidade de dominar a 

língua portuguesa para a comunicação.  

É claro que seria um tanto ingênuo acreditar que não se estabelecem relações de 

hierarquia ou imposição durante a conversa-entrevista. Bourdieu (2007) alerta para o risco de 

impormos opiniões individuais na forma das perguntas, condicionando, assim, as respostas dos 

pesquisados. Em uma mesma vertente, considera-se que uma grande proximidade entre 

pesquisador e pesquisado acarreta em uma identificação tamanha que faz com que as opiniões 

de ambos se espelhem no decorrer da investigação. Além do condicionamento das respostas, 

pode-se gerar um mal-estar durante a entrevista, já que, [...] “o interrogatório tende 

naturalmente a tornar-se uma socioanálise a dois na qual o analista está preso, e é posto à prova, 

tanto quanto aquele que ele interroga” (BOURDIEU, 2007, p. 698).  

Porém, o autor salienta que quando pesquisador e pesquisado estão absolutamente 

alheios acerca das condições de ambos, o risco de se condicionar e se impor opiniões, ou mesmo 

estabelecer respostas que não condizem com a real opinião dos pesquisados, é ainda maior. 

“Mesmo se acontecer que ele seja vivido como tal, o acordo que é assim realizado entre as 

antecipações e as amabilidades do pesquisador e as expectativas do pesquisado, não tem nada 

de miraculoso” (BOURDIEU, 2007, p. 705). Cabe ressaltar a importância da revisão 

bibliográfica realizada previamente por nós sobre as ações de internacionalização no Brasil, em 

busca de conhecer um pouco sobre os principais dilemas e vivências de estudantes estrangeiros 

em nosso país.  

Tal análise em conjunto, entre pesquisado e pesquisador é compreendida pelo autor 

como “provocada e acompanhada”, em que o pesquisado toma para si o interesse do poder da 

fala concedida pela entrevista. Em diversos momentos, a ocasião da entrevista leva a uma 

análise de si, a um olhar para si, em busca das próprias experiências e vivências enquanto 

alunos. As próprias perguntas relacionadas ao modo como esses estudantes lidam com os 

obstáculos encontrados na academia promovem esse “olhar para si”, em um momento de plena 
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atenção do outro que é o entrevistador, gerando uma compreensão a dois. Esse trabalho, é para 

Bourdieu (2007), ao mesmo tempo, gratificante e doloroso, já que enfoca lembranças de 

situações nem sempre bem vistas pelo pesquisado destinadas à reserva ou repressão mental.  

Apesar disto, não se pode considerar, ingenuamente, que as opiniões da pesquisadora 

não proporcionaram nenhum tipo de influência em relação aos resultados encontrados. Como 

pesquisadores inseridos no campo dos NEL, é fundamental assumirmos nossa posição no 

campo, compreendendo nossas ações, destituídas de neutralidade que são. Desde a elaboração 

das perguntas a serem feitas até o próprio comportamento no momento da entrevista, assim 

como os recortes apresentados neste estudo, demonstram as opiniões daqueles que o 

produziram, inclusive, a fim de nortear os possíveis leitores quanto às respostas dos estudantes 

quando situadas no campo. Empenhamo-nos em estabelecer uma entrevista verdadeiramente 

dialógica e com algumas trocas de experiência já que: “tudo opõe esta forma de maiêutica à 

imposição da problemática que, na ilusão da “neutralidade”, fazem muitas sondagens cujas 

perguntas forçadas e artificiais produzem coisas fictícias que elas acreditam registrar” [...] 

(BOURDIEU, 2007, p. 706).  

 

O sociólogo pode obter do pesquisado mais distanciado de si socialmente que ele se 
sinta legitimado a ser o que ele é se ele sabe se manifestar, pelo tom e especialmente 
pelo conteúdo de suas perguntas, as quais, sem fingir anular a distância social que o 
separa de si (diferente da visão populista que tem como ponto cego seu próprio ponto 
de vista), ele é capaz de se colocar em seu lugar em pensamento (Ibidem, p. 699). 
 

Nesta vertente, é prudente a explicação acerca da forma como as entrevistas foram 

transcritas, uma vez que, conforme Bourdieu (2007), perde-se muitos dados durante uma 

entrevista. Além de se perder, também se suprime, uma vez que, em um espaço limitado, não 

se demonstra adequado estabelecer uma análise deveras extensa de todas as informações 

apuradas. Além disto, perdemos gestos, tons de ironia, ênfases em demasiado, nomes citados e 

que, pelo anonimato, devemos suprimir, marcas nos discursos dos sujeitos e mais uma vasta 

gama de “dados” que caracterizam o “teor” destes trabalhos. Conforme crê o autor, transcrever 

é reescrever um texto que não foi propriamente escrito, porque é oral, mas que se insere na 

escrita científica com o objetivo de “dar o tom” à narrativa do sujeito, com base nas observações 

e intenções de seu autor, o pesquisador.  

 

Ainda que a transcrição deixe escapar o ritmo, o tempo do oral, basta ler em seguida 
algumas entrevistas para ver tudo o que separa as falas arrancadas pedaço por pedaço 
dos pesquisados mais afastados das exigências tácitas da situação da pesquisa e os 
discursos daquelas que são ajustados por antecipação (às vezes muito bem) à pergunta, 
assim, pelo menos, como eles a concebem. Eles dominam tão perfeitamente a situação 
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que conseguem às vezes impor sua definição de jogo ao pesquisador (BOURDIEU, 
2007, p. 699). 

 

À vista disso, é prudente que se esclareça que, a todos os estudantes pesquisados, foi 

reservado o anonimato por meio de um nome fictício dado pelo próprio pesquisado ou, na falta 

de um posicionamento acerca disso, dado pela pesquisadora. Suas falas foram transcritas de 

forma direta. Nosso objetivo aqui é manter a fidelidade à narrativa original. Contudo, 

realizamos a supressão de frases repetidas, algumas marcas discursivas e também frases 

inconclusas para que a própria fluência no texto transcrito seja preservada. “A maior parte das 

pesquisas publicadas representam, sem dúvida, um momento privilegiado em uma longa série 

de trocas [...]” (BOURDIEU, 2007, p. 700).  

Ao nos apoiar na assertiva de Bourdieu (2007, p. 700) que afirma, ancorado no 

pensamento diltheyano, que “compreender e explicar são a mesma coisa”, nos lançamos no 

esforço pela compreensão das narrativas destes estudantes, baseados em suas experiências de 

estudo no Brasil, buscando compreender as dificuldades por eles enfrentadas. Através das 

dificuldades, é possível a compreensão das estratégias adotadas na transposição dos obstáculos, 

já que, para a maioria deles, retornar ao seu país sem a titulação pretendida não é uma opção. 

Uma vez percebidas, as formas para resolver ou contornar as dificuldades são iniciadas.  

Ao abordar os “riscos da escrita”, Bourdieu (2007) explica sobre a forma como são 

encaradas, comumente, as transcrições de áudios de entrevistas. Para ele, é por meio da 

transcrição que se pode oferecer uma análise de dados mais ágil no processo da pesquisa. 

Porém, a própria transcrição consiste em um trabalho de interpretação do pesquisador em que, 

a alocação de uma determinada pontuação, por exemplo, acaba por determinar o sentido das 

frases, limitando o olhar dos leitores às suas próprias aspirações. Realmente muito é perdido 

quando se transcreve as falas dos estudantes estrangeiros. A agitação por se encontrarem em 

uma sala ainda desconhecida, uma área desconhecida do campus que geralmente é acessada 

apenas pelos professores (o local em que as entrevistas presenciais se deram foi a sala da 

orientadora, localizada em meio a outras salas de professores) é um exemplo.  

Assim como indicado pelo autor, em nosso processo de transcrição, redundâncias 

verbais e tiques de linguagem foram suprimidos visando dar uma maior “leveza” ao texto. Em 

alguns casos, se fez necessária a tradução de algum termo utilizado pelos estudantes em sua 

língua materna, como no caso da entrevistada que respondeu em espanhol ou a alemã que, em 

algumas circunstâncias, não alcançou uma pronuncia perfeita da palavra desejada – como já era 

esperado. “Mas nunca se substituiu uma palavra por outra, nem se transformou a ordem das 
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perguntas, ou o desenrolar da entrevista e todos os cortes foram assinalados” (BOURDIEU, 

2007, p. 710). 

 

Assim, transcrever é necessariamente escrever, no sentido de reescrever: como a 
passagem do escrito para o oral que o teatro faz, a passagem do oral ao escrito impõe 
com a mudança de base, infidelidades que são sem dúvida a condição de uma 
verdadeira fidelidade. As antinomias bem conhecidas da literatura popular lembram 
que dar realmente a palavra àqueles que habitualmente não a têm, é apenas lhes dar a 
palavra tal qual. Existem as demoras, as repetições, as frases interrompidas e 
prolongadas por gestos, olhares, suspiros ou exclamações, há as digressões laboriosas, 
as ambiguidades que a transcrição desfaz inevitavelmente, as referências a situações 
concretas, acontecimentos ligados à história singular de uma cidade, de uma fábrica 
ou de uma família, etc. (e que o locutor lembra com tanto mais disposição quanto seu 
interlocutor lhe é familiar, isto é, mais familiar para todo seu meio familiar) 
(BOURDIEU, 2007, p. 710). 
 

Ao ser alocada em um trabalho científico, a transcrição necessita de “apurações” que 

demandam a intervenção do pesquisador. Colhemos vastas experiências em cada uma das 14 

entrevistas realizadas com os estudantes estrangeiros. Conhecemos não apenas suas estratégias 

na compreensão do jogo presente na academia, como também seus gostos, seus hobbies, suas 

expectativas após o curso, elementos de sua cultura, suas relações familiares, algumas histórias 

de seus países, seus antepassados e diversas outras informações que, apesar de importantes na 

constituição destes indivíduos, não integram em totalidade nossa análise aqui exposta. As 

visões de mundo destes estudantes orientam suas formas de agir e compreender o campo 

acadêmico. Suas experiências, em muitas vezes, foram comparadas às experiências da 

pesquisadora, em meio ao diálogo, contribuindo para conversas empáticas. Não há como não 

haver as ditas intervenções na apresentação dos discursos desses sujeitos: 

 

Escolher a não intervenção, com a preocupação de recusar toda limitação imposta à 
liberdade do leitor, seria esquecer que, o que quer que se faça, toda leitura já está, 
senão obrigada, pelo menos orientada por esquemas interpretativos. Pôde-se assim 
verificar que os leitores desavisados leem os testemunhos como eles ouviriam as 
confidências de um amigo ou, melhor dizendo, as conversas (ou tagarelices) a respeito 
de terceiros, ocasião de se identificar, mas também de se diferenciar, de julgar, de 
condenar, de afirmar um consenso moral na reafirmação dos valores comuns. O ato 
político, de uma espécie muito particular, que consiste em tornar público, pela 
publicação, aquilo a que normalmente não se tem acesso, ou nunca, em todo caso, sob 
esta forma, se encontraria de algum modo desviado, e totalmente esvaziado de seu 
sentido (BOURDIEU, 2007, p. 712). 
 

Portanto, assumimos que, apesar de o objetivo primeiro deste trabalho ser os diálogos 

dos estudantes, com vistas à compreensão das práticas por eles adotadas para melhor agirem no 

contexto acadêmico, tal objetivo é aqui apresentado com base em nosso ponto de vista. “O 

sociólogo não pode ignorar que é próprio de seu ponto de vista ser um ponto de vista sobre um 
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ponto de vista” (BOURDIEU, 2007, p. 712). Mas, há a possibilidade de tentarmos uma 

interpretação de como os fatos narrados afetam aqueles que os narra – fazendo uso da alteridade 

–, nos colocando em seu lugar e tentando compreendê-lo a partir de seus dizeres e ponto de 

vista. A seguir apresentamos as análises das entrevistas com base na metodologia ora 

apresentada.  
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4 ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO DE 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS 

 

O presente capítulo visa discutir as estratégias dos estudantes estrangeiros da UFSJ na 

interação com o ambiente acadêmico e suas práticas de leitura e escrita. Para tanto, é necessário 

destacar que o que consideramos aqui como estratégias, afina-se com as concepções de 

Bourdieu (2004) para quem a noção de estratégias constitui o reconhecimento das “regras” do 

campo. Porém, para que expliquemos qual é o nosso entendimento acerca do que o autor 

denomina por estratégias, temos que explorar outros conceitos tratados por ele que resultam nas 

estratégias que serão por nós apontadas. Inicialmente, é importante explicar que os estudantes 

estrangeiros estão inseridos em um campo social específico: o campo acadêmico. Para este 

autor, os campos são espaços sociais em que agentes sociais desempenham determinadas 

posições. Como em um jogo, os jogadores se movimentam em um determinado espaço e nele 

tomam diferentes posições. Uma mesma pessoa pode estar inserida em diversos campos que se 

caracterizam não por questões geográficas, mas sim, por questões simbólicas. 

Cada campo social apresenta requisitos para a inserção dos sujeitos, alguns mais difíceis 

de alcançar que outros. São exemplos de campos sociais o campo jornalístico, o campo jurídico, 

o campo econômico e, o que nos interessa aqui, o campo acadêmico. Aquele que se insere no 

campo é jogador, se interessa pelo jogo e, por seu interesse se movimenta. Para Bourdieu 

(1996a), é necessário que se assuma o interesse que os agentes possuem, ao participarem 

propriamente de um campo social. Amparado pelo “princípio da razão suficiente”, o autor 

explica que nossas ações não são impensadas, fruto do desatino ou da falta de sentido.  

 

Assim a sociologia postula que há uma razão para os agentes fazerem o que fazem 
(no sentido em que falamos de razão de uma série), razão que se deve descobrir para 
transformar uma série de condutas aparentemente incoerentes, arbitrárias, em uma 
série coerente, em algo que se possa compreender a partir de um princípio único ou 
de um conjunto coerente de princípios. Nesse sentido, a sociologia postula que os 
agentes sociais não realizam atos gratuitos (BOURDIEU, 1996a, p. 138). 
 

Considerando a não gratuidade dos atos dos agentes, Bourdieu (1996a) afirma que os 

atos se explicam por meio dos fatos que os motivaram. Um ato gratuito é incoerente, uma vez 

que não se obtém lucro com ele, não faz sentido. Por meio destas considerações, será possível 

compreender as razões das condutas dos agentes, assumindo o interesse nos atos e conhecendo 

o lucro apurado, decorrente de sua prática.  



128 
 

Ao se aprofundar no conceito de interesse, o autor demonstra a noção de illusio. “A 

illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo vale a pena ou, para dizê-lo 

de maneira mais simples, que vale a pena jogar” (BOURDIEU, 1996a, p. 139).  

 

Dito de outro modo, os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como jogos e a 
illusio é essa relação encantada com o jogo que é o produto de uma relação de 
cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas do espaço 
social. Isso é o que quero dizer ao falar de interesse: vocês acham importantes, 
interessantes, os jogos têm importância para vocês porque eles foram impostos e 
postos em suas mentes, em seus corpos, sob a forma daquilo que chamamos de o 
sentido do jogo (Ibidem, p. 140). 
 

Sendo assim, aquele que não possui interesse em determinado jogo é indiferente a ele, 

se negando a jogar, ou melhor, a cumprir com o que é necessário para que se jogue o jogo. 

Enquanto jogador, é necessário que o agente se envolva ao sentido do jogo, investindo naquilo 

que fará sentido enquanto forma de ascensão. Não há como ser indiferente enquanto jogador e 

tais estruturas se repetem nos diferentes campos sociais. 

  

Assim, a illusio é o oposto da ataraxia, é estar envolvido, é investir nos alvos que 
existem em certo jogo, por efeito da concorrência, e que apenas existem para as 
pessoas que, presas ao jogo, e tendo as disposições para reconhecer os alvos que aí 
estão em jogo, estão prontas a morrer pelos alvos que, inversamente, parecem 
desprovidos de interesse do ponto de vista daquele que não está preso a este jogo, e 
que o deixa indiferente. Podemos assim recorrer à palavra investimento, em seu duplo 
sentido, psicanalítico e econômico (BOURDIEU, 1996a, p. 140) 
 

Bourdieu demonstra que, para os jogadores, as regras do jogo são claras e que, mesmo 

sendo agentes ocupantes de posições opostas, tais agentes acabam por reconhecer os acordos 

estabelecidos do campo, reconhecendo o sentido do jogo em convenções ocultas e tácitas. “Eles 

se enfrentam, mas estão de acordo pelo menos a respeito do objeto do desacordo” (BOURDIEU, 

1996a, p. 141). Assim como os termos illusio e investimento, a noção de libido também se 

enquadra no que o autor denomina como o sentido do jogo, a clareza com a qual os jogadores 

se movimentam, quando envolvidos em um determinado campo social.  

Enquanto para aqueles que não são jogadores, pouco importa o sentido do jogo, já que 

não há participação, os “agentes bem ajustados ao jogo são possuídos por ele e tanto mais, sem 

dúvida, quanto melhor o compreendem” (BOURDIEU, 1996a, p. 142). O autor demonstra, 

ainda, uma distinção entre o bom e o mau jogador. Para o bom jogador, o sentido do jogo é 

incorporado, tal sentido é traduzido pelo habitus do jogo, considerando o sentido histórico e 

futuro do jogo, tendo o seu sentido tão claro, como se em sua pele estivesse inscrito. O bom 

jogador é capaz de antecipar os próximos acontecimentos do jogo, pois o jogo está nele 
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personificado. Já o mau jogador, não se adequa ao tempo do jogo, ou ao habitus do jogo. Ele 

se adianta, se atrasa, mas joga mesmo não tendo tão claras as regras que conduzem o jogo. 

 

Entre os agentes e o mundo social há uma relação de cumplicidade infraconsciente, 
infralingüistica: os agentes utilizam constantemente em sua pratica teses que não são 
colocadas como tais. Uma conduta humana tem sempre como objetivo, como 
finalidade, o resultado que é o fim, no sentido de termo, dessa conduta? Acho que não. 
Então, que relação bizarra e essa, com o mundo social ou natural, na qual os agentes 
visam certos fins sem coloca-los como tais? Os agentes sociais que tem o sentido do 
jogo, que incorporaram uma cadeia de esquemas práticos de percepção e de 
apreciação que funcionam, seja como instrumentos de construção da realidade, seja 
como princípios de visão e de divisão do universo no qual eles se movem, não tem 
necessidade de colocar como fins os objetivos de sua pratica. Eles não são como 
sujeitos diante de um objeto (ou, menos ainda, diante de um problema) que será 
constituído como tal por um ato intelectual de conhecimento; eles estão, como se diz, 
envolvidos em seus afazeres (que bem poderíamos escrever como seus afazeres): eles 
estão presentes no por vir, no a fazer, no afazer (pragma, em grego), correlato 
imediato da prática (práxis) que não é posto como objeto do pensar, como possível 
visado em um projeto, mas inscrito no presente do jogo (BOURDIEU, 1996a, p. 143). 
 

Os campos, apesar de parecerem semelhantes, possuem autonomia entre si, com 

diferentes regras para a entrada e ascensão. “O que faz com que as pessoas corram e concorram 

no campo científico não é a mesma coisa que faz com que elas corram e concorram no campo 

econômico” (Ibidem, p. 148). Como os campos são autônomos, a illusio perseguida em um 

campo específico pode não ser facilmente compreendida para jogadores de outro campo.  

 

A teoria do processo de diferenciação e de autonomia dos universos sociais com leis 
fundamentais diferentes leva à exploração da noção de interesse; há tantas formas de 
libido, tantos tipos de “interesse”, quanto há campos. Cada campo, ao se produzir, 
produz uma forma de interesse que, do ponto de vista de um outro campo, pode 
parecer desinteressante (ou absurdo, falta de realismo, loucura, etc.) (BOURDIEU, 
1996a, p. 149). 
 

Quanto a isso, interessa a introdução à noção de capital simbólico que, em uma visão 

simples, é um produto distribuído em determinado campo social. “O capital simbólico é um 

capital com base cognitiva, apoiado sobre o conhecimento e o reconhecimento” (BOURDIEU, 

1996a, p. 150). Para o autor, até a própria ideia do ato desinteressado vem investido de sentido 

em um determinado contexto, ou habitus, com vistas ao recebimento de alguma recompensa, 

em virtude da prática do ato desinteressado, como a nobreza dos aristocratas que, para serem 

dignos do grupo ao qual pertencem, devem praticar atos nobres.  

Outra forma de se exprimir um ato desinteressado, com vistas ao alcance de algum 

objetivo ou lucro, é a aceitação da submissão a uma ordem universal. Assim sendo, há uma 

responsabilização à dita ordem universal, para aqueles resultados que beneficiem os agentes 
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interessados que, falaciosamente se demonstram apenas como seguidores da dita ordem, porém 

o fazem, porque, de uma forma ou outra, tal ordem os beneficia em alguma instância. Para 

Bourdieu (1996a, p. 154), “ideológico é aquele que toma por universal, por desinteressado, o 

que está de acordo com seu interesse particular”. Consequentemente, recorre-se ao universal 

para não se manifestar egoísta ou interesseiro. O autor lembra, ainda, que “a cultura universal 

é a cultura dos dominantes” (Ibidem, p. 156) e, com isso, explica que sendo a burocracia uma 

forma de apoio às estruturas universais de dominação, o serviço público oferecido será, na 

mesma medida, utilizado para o atendimento da ascensão das estruturas de dominação.  

Nessa acepção, que relação teria então a noção de habitus com a teoria dos campos 

sociais proposta por Bourdieu? Ao caracterizar o habitus, Bourdieu (1989, p. 61) o denomina 

como sendo “um conhecimento adquirido e também um haver, um capital (de um sujeito 

transcendental na tradição idealista) o habitus, a hexis, indica a disposição incorporada, quase 

postural”. Seria então o habitus uma disposição daqueles que, inseridos em um campo social, 

se movimentam, tomam suas decisões, jogam, ascendem socialmente sem, contudo, se 

orientarem de maneira racional para que tais movimentos ocorram. Em suma, inseridos em um 

campo acadêmico, seria o fato de um professor agir como comumente um professor age, com 

os modos e maneiras característicos, o que o difere de um aluno tão logo ele é observado, por 

exemplo.  

 

Compreender a gênese social de um campo, e aprender aquilo que faz a necessidade 
específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas 
materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, 
subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os actos dos produtores e as obras 
por eles produzidas e não, como geralmente se julga, reduzir ou destruir 
(BOURDIEU, 1989, p. 69). 
 

Ao falar sobre as estratégias matrimoniais evidenciadas por meio de suas pesquisas com 

a sociedade Cabília, Bourdieu (2004), em “Coisas Ditas”, apresenta um importante conceito 

que aqui será considerado: o de estratégia. Para o autor, aqueles que estão dispostos a jogarem 

um determinado “jogo”, lançam mão de estratégias para o alcance de seus objetivos. O jogador, 

realmente envolvido no jogo, compreende o seu “sentido” e, para nele continuar, se adapta às 

adversidades surgidas.  

 

A noção de estratégia é o instrumento de uma ruptura com o ponto de vista objetivista 
e com a ação sem agente que o estruturalismo supõe (recorrendo, por exemplo, à 
noção de inconsciente). Mas pode-se recusar a ver a estratégia como o produto de um 
programa inconsciente, sem fazer dela o produto de um cálculo consciente e racional. 
Ela é produto do senso prático como sentido do jogo, de um jogo social particular, 
historicamente definido, que se adquire desde a infância, participando das atividades 
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sociais, em particular no caso de Cabília, e outros lugares com certeza, dos jogos 
infantis. O bom jogador, que é de algum modo o jogo feito homem, faz a todo 
instante o que deve ser feito, o que o jogo demanda e exige. Isso supõe uma 
invenção permanente, indispensável para se adaptar às situações indefinidamente 
variadas, nunca perfeitamente idênticas. O que não garante a obediência mecânica à 
regra explícita, codificada (quando ela existe) (BOURDIEU, 2004, p. 81, grifo nosso). 
 

Conforme a marcação acima, aquele que é “bom jogador”, ou seja, entende o sentido do 

jogo, as motivações que o fazem permanecer nele e, o mais importante, o que deve ser feito 

para a conservação de sua proficiência no jogar, acaba por fazer o que se necessita fazer. Para 

tanto, o jogador deve compreender o que realmente esse jogo irá dele demandar para, assim, 

traçar suas estratégias e permanecer jogando conforme suas aspirações. Pertinente fazer um 

adendo, neste momento, para consideramos aqui os sujeitos que motivaram a presente pesquisa. 

Os estudantes estrangeiros, em sua maioria, oriundos de países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, em busca de conhecimentos superiores, de titulação, de formação, deixam 

seus países de origem em proveito do estudo no Brasil. Para muitos, estudar aqui é a única 

possibilidade de se adquirir os conhecimentos almejados. 

Uma vez matriculados em IES brasileiras, esses estudantes, mesmo que provenientes de 

países lusófonos, acabam por encontrar dificuldades das mais diversas naturezas como o 

contato com uma cultura diferente, o clima, a organização da cidade em que se encontram, a 

violência, o racismo, a solidão e o principal: a língua. Cientes de tais dificuldades que são 

descobertas ao longo da permanência, esses estudantes acabam por desenvolver, no âmbito da 

universidade, estratégias também diversas para nela se conservarem alcançando em tempo hábil 

a titulação pretendida. Não nos importa tanto aqui se tais estratégias foram por eles 

desenvolvidas ou se foram compreendidas na socialização com colegas brasileiros. Como 

Bourdieu (2004) lembra, tais estratégias podem ser inconscientes, sendo assim, é de difícil 

compreensão a real origem de determinadas atitudes. Porém, o fato é que elas estão presentes e 

contribuem, em grande medida, para que esses estudantes continuem jogadores deste jogo, que 

é o do campo acadêmico.  

Nesse ponto de vista, é prudente também esclarecer que a noção de estratégias está 

contextualizada em determinado habitus, em um campo social específico. Quanto mais 

incorporado estiver o habitus aos participantes do campo, ou do jogo, maior será a identificação 

dos jogadores com as regras e as estratégias a serem desenvolvidas. As regras a serem seguidas 

e as estratégias as serem desenvolvidas serão pertinentes apenas para aqueles que estão 

dispostos a jogarem neste jogo específico e estão presentes mesmo que não apareçam em 

formato de código escrito.  
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Percebe-se que não se deve colocar o problema em termos de espontaneidade e 
coação, liberdade e necessidade, indivíduo e social. O habitus como sentido do jogo 
é jogo social incorporado, transformado em natureza. Nada é simultaneamente mais 
livre e mais coagido do que a ação do bom jogador. Ele fica naturalmente no lugar em 
que a bola vai cair, como se a bola o comandasse, mas, desse modo, ele comanda a 
bola. O habitus como social inscrito no corpo, no indivíduo biológico, permite 
produzir a infinidade de atos do jogo que estão inscritos no jogo em estado de 
possibilidades e de exigências objetivas; as coações e as exigências do jogo, ainda que 
não estejam reunidas num código de regras, impõem-se àqueles e somente àqueles 
que, por terem o sentido do jogo, isto é, o senso da necessidade imanente do jogo, 
estão preparadas para percebê-las e realizá-las (BOURDIEU, 2004, p. 82). 
 

As estratégias adotadas pelos alunos, em sua maioria, são fruto das necessidades diárias 

que lhes aparecem de forma, muitas vezes, sem planejamento ou aviso, frutos da adaptação ao 

contexto, com vistas ao atendimento das necessidades mais imediatas. Os documentos oficiais 

querem fazer crer que, estudantes oriundos de países da América Latina ou países africanos, 

que possuem o português como língua oficial, ou conseguirem atestar proficiência, por meio da 

avaliação CELPE-Bras, estarão, automaticamente, aptos a cursarem o ensino superior no Brasil.  

Porém, cabe ressaltar que as regras que permeiam a universidade, de acordo com os 

estudiosos do Letramento Acadêmico, não estão claras nem para alunos brasileiros, por que 

então elas estariam para os estudantes estrangeiros? Na consideração das regras que permeiam 

o ambiente acadêmico como um ponto secundário, tais estudantes ocupam-se no aprendizado 

do português brasileiro, em primeira instância, para, posteriormente, aos poucos e, conforme as 

necessidades que despontarem, se debruçarem na compreensão das normas diretamente 

vinculadas à academia.  

 

Pode-se falar de jogo para dizer que um conjunto de pessoas participa de uma 
atividade regrada, uma atividade que, sem ser necessariamente produto da obediência 
à regra, obedece a certas regularidades. O jogo é o lugar de uma necessidade 
imanente, que é ao mesmo tempo uma lógica imanente. É o sentido do jogo que 
contribui para essa necessidade e essa lógica, é uma forma de conhecimento dessa 
necessidade e dessa lógica. Quem quiser ganhar nesse jogo, apropriar-se do que está 
em jogo, apanhar a bola, ou seja, por exemplo, um bom partido e as vantagens a ele 
associadas, deve ter o sentido do jogo. É preciso falar de regras? Sim e não. Pode-se 
fazê-lo desde que se distinga claramente regra de regularidade. O jogo social é 
regrado, ele é lugar de regularidade (BOURDIEU, 2004, p. 83). 
 

O jogo, trazido aqui pela fala do autor, é a própria luta no campo acadêmico. Jogar aqui 

é atender às expectativas da academia, com todos os obstáculos e adversidades que podem vir 

a aparecer para, no futuro, o alcance da titulação pretendida. Daí que se diz que “o sentido do 

jogo, nesse caso, é mais ou menos o sentido de honra” (BOURDIEU, 2004, p. 87) que, para a 
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maioria dos estudantes estrangeiros, significa o retorno ao seu país com habilidades para a 

atuação profissional, com vistas ao melhoramento das questões nacionais.  

Para tanto, é necessário que se compreenda que habitus estão enveredados nesta relação 

entre a instituição de ensino e os estudantes que nela se inserem, relação que perpassa pelas 

estratégias utilizadas, em face da compreensão do “sentido do jogo”. Diversas são as regras que 

estão escritas, estabelecidas pelos documentos que regem os convênios internacionais, 

regimentos da universidade, as leis brasileiras que deverão ser observadas por esses estudantes 

para que eles continuem aqui, as ementas das disciplinas cursadas, como norteadores da 

trajetória de estudo, etc. Mas, a observação das regras não codificadas se faz presente e em 

muito importa para a definição do desempenho destes estudantes. “Mais grave é sugerir que 

existem regras do jogo, isto é, normas explicitas, no mais das vezes escritas, quando na verdade 

é muito mais complicado” (BOURDIEU, 2004, p. 83). 

 

Mas, para retornar aos princípios possíveis da produção de práticas regradas, é preciso 
levar em conta, ao lado do habitus, as regras explícitas, expressas, formuladas, que 
podem ser conservadas e transmitidas oralmente (era o que acontecia em Cabília, bem 
como em todas as sociedades ágrafas) ou pela escrita. Essas regras podem até estar 
constituídas como sistema coerente, de uma coerência intencional, desejada, à custa 
de um trabalho de codificação que compete aos profissionais da formalização, da 
racionalização, os juristas (Ibidem, p. 85). 
 

Neste caso, quando afirmamos que os estudantes estrangeiros desenvolvem estratégias 

para lidarem melhor com o habitus acadêmico, estamos considerando que estratégias de 

adaptação são desenvolvidas no contexto brasileiro para que, aspectos como o linguístico, 

cultural e mesmo a forma de lidar com o cotidiano acadêmico sejam, para eles, mais facilmente 

apropriados. Para tanto, consideramos aqui, com base nos relatos dos estudantes, algumas 

categorizações que irão nortear a análise proposta, uma vez que, se por um lado os estudantes 

lançam mão do desenvolvimento de estratégias para melhor lidarem com o campo acadêmico, 

também é pertinente afirmar que os professores destes estudantes também desenvolvem, em 

alguma medida, estratégias para a integração dos discentes em suas disciplinas. Além disto, é 

prudente afirmar que, por ser uma pesquisa relacionada ao Letramento Acadêmico, nos 

interessa, em igual medida, conhecer as leituras comumente realizadas pelos alunos e as 

atividades de escrita que lhes são propostas no âmbito da universidade.  

Assim, assumindo que a totalidade dos entrevistados apontaram a língua como principal 

desafio para o estudo em solo brasileiro, iniciaremos apresentando as dificuldades pontuadas 

por esses alunos relacionadas à língua falada no Brasil e, mais especificamente, no contexto 

acadêmico. Posteriormente, apresentaremos as estratégias que professores, instituição e alunos 
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desenvolvem com a intenção de contornar, ou mesmo diminuir, essas dificuldades encontradas, 

apresentando, ainda, o que esses alunos leem e escrevem dentro e fora do ambiente 

universitário.  

 

4.1 Dificuldades com a língua 

 

Inicialmente, gostaríamos de considerar que a relação estabelecida com o português 

brasileiro se mostra diferenciada para cada estudante pesquisado, considerando-se a origem de 

cada um. Nossa pesquisa abarcou 14 sujeitos de 9 países diferentes, considerando falantes de 

inglês, francês, espanhol e português. A indicação da língua como uma dificuldade foi, em 

menor ou maior grau, uma unanimidade nos relatos destes alunos. Tal dificuldade foi percebida, 

inclusive, dentre aqueles advindos de países lusófonos, que, apesar de falantes da língua 

portuguesa, em alguns casos, ainda possuem uma relação distante com o idioma, não o 

integrando em seu convívio particular, propriamente. 

 Nessa perspectiva é importante reiterar o que foi apresentado por Macedo e Barroso 

(2010) ao evidenciarem que, para estudantes africanos no ensino superior brasileiro, o fato de 

o português ser a língua oficial nos países dos pesquisados, por si só, não garante a proficiência 

e o consequente sucesso destes alunos na academia.  

 

Observamos que muitos são os desafios enfrentados pelos estudantes ao lidarem com 
a língua portuguesa falada no Brasil, condição inerente a seu processo de formação 
acadêmica. Diante disso, diferentes estratégias são criadas com vista ao maior 
aproveitamento do processo de formação e a superação das dificuldades.  O aspecto 
mais importante apontado pela pesquisa faz menção ao fato de que ser oriundo de um 
país de língua oficial portuguesa não se traduz em garantia de sucesso e entendimento 
da língua portuguesa falada no Brasil,  pois,  como  bem  pontuaram  Brito  e  Martins  
(2004),  seja  em Portugal, seja em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, 
São Tomé e Príncipe, Brasil e Timor Leste, a língua portuguesa conhece e constrói a 
sua própria história e, por isso, está longe de poder ser tratada como um idioma 
uniforme. Tal fato implica a necessidade de serem repensadas estratégias visando uma 
maior e melhor adaptação desses estudantes estrangeiros no Brasil (MACEDO; 
BARROSO, 2010, p. 618). 
 

Um dos casos que destacamos é o da intercambista Alemã, Laura, que aqui chegou sem 

conhecimentos acerca do português e que, apesar de fluente na língua inglesa, não encontrou 

professores e colegas que pudessem com ela interagir imediatamente em decorrência do idioma. 

Segundo a aluna, apenas após a demonstração das dificuldades enfrentadas por ela, uma 

monitora falante de inglês lhe foi destinada pela instituição e, assim, as atividades das 

disciplinas puderam se dar de uma forma mais tranquila. Laura afirma que se sentiu isolada em 
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decorrência desta dificuldade linguística e por estar em um lugar em que quase ninguém fala 

inglês, então as pessoas geralmente não a compreendiam. 

 

Uma língua muito difícil, muito diferente, uma língua que eu não falo nada, mais ou menos 
nada, não falo muito e foi muito difícil [...]  nenhuma pessoa em São João fala inglês, não 
muitas [...] foi muito difícil porque não entendia nada. Eles não falam inglês e foi muito difícil 
(Laura – Psicologia – 6 meses). 
 

A alemã aponta os diferentes sotaques dos professores como uma dificuldade na 

compreensão da língua e, consequentemente, dos conteúdos ministrados. Porém, não foi a única 

que apontou os sotaques como uma dificuldade na interação com os brasileiros. Alunos falantes 

de espanhol, ou mesmo português em seus países de origem, também apontaram os sotaques de 

seus professores como empecilhos e até a forma como eles próprios [os estudantes] se 

comunicaram, se referindo ao próprio sotaque, afirmando a necessidade de se adotar uma fala 

mais pausada nas conversas, apresentações de trabalho e interações em geral com brasileiros 

para se fazerem, também, compreendidos.  

Para a chilena Lívia, os brasileiros na universidade até se assumem falantes da língua 

espanhola, porém, quando ela tenta efetivamente uma interação, na prática, isso não é 

verificado: “não falo com ninguém em espanhol aqui, com quem que eu falo em espanhol o 

pessoal fala: “eu falo espanhol! Olá que tal”, tipo isso. Aí a pessoa jura que fala espanhol” 

(Lívia – Medicina – um ano e meio). Para a aluna, a maioria das pessoas apenas se utilizam de 

expressões comuns relacionadas à língua espanhola como a expressão “olá que tal”, 

demonstrando possuir alguma proficiência inicialmente, porém não são felizes quanto à 

conversação efetivamente.  

Para Márcia, a língua também se apresentou como uma dificuldade no início. De acordo 

com a aluna, existe um professor que cita seu caso para os novos estudantes que chegam ao 

Brasil explicando sua experiência com ela e a necessidade de se falar de forma pausada. Apesar 

de advir de um país lusófono, Márcia afirma que os diferentes sotaques no Brasil, e também as 

gírias, acabam por dificultar um pouco a comunicação com os brasileiros. Porém, as 

dificuldades na compreensão logo são superadas, em decorrência da convivência e interesse 

dos estrangeiros na aprendizagem da língua falada no Brasil.  

 

E quanto à língua, no início foi um pouquinho difícil até tem um professor que ele sempre fala 
assim: “se eu tiver falando rápido gente me fala que nos anos anteriores aqui eu tinha uma 
aluna que ela não entendia nada que eu falava”. Era eu, no caso. “Então, peçam pra falar 
devagar”. Mas, depois já está melhor, é só mesmo por causa do sotaque, gírias eu não entendo, 
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algumas eu não entendo mesmo, mas, de resto, eu já estou melhor agora (Márcia – Bioquímica 
– 2 anos). 
 

A aluna aponta as diferenças existentes entre o português de São Tomé e Príncipe e o 

português do Brasil, explicando que quando chegou aqui, outros estudantes africanos foram 

alertá-la sobre algumas palavras comumente faladas em seu país, devido ao português lá falado, 

e que aqui no Brasil possuíam más conotações, como as palavras “propina”, “bicha”, “rapariga” 

e a diferença entre pia e vaso, por exemplo.  

Com Joaquim, além da compreensão da forma como nós brasileiros falamos o português 

aqui, a adaptação ao ensino da universidade também se mostrou como uma nova situação 

percebida. Além de ser visto como um nível além do ensino já cursado até então (como ocorre 

no Brasil com o ensino médio), para esse aluno, foi necessário algum tempo para que ele 

pudesse perceber que realmente estava cursando o ensino superior em outro país. Logo, foi 

necessário aprender a viver no Brasil tal como os brasileiros o fazem, considerando as práticas 

típicas do ensino superior. “A questão também do ensino que eu demorei um pouco, eu estava 

naquele processo de transição ainda, demorou pra “cair a ficha” que eu estava fora mesmo e a 

questão da cidade só” (Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

De um modo geral, os estudos relacionados ao Letramento Acadêmico denotam uma 

não correspondência entre o letramento do estudante ingresso no ensino superior e o letramento 

demandado neste ambiente. Os autores do campo do Letramento Acadêmico acreditam que isso 

se deva a uma descontinuidade entre esses dois níveis de ensino, no caso brasileiro, os 

estudantes que saem do ensino médio e adentram no ensino superior. Os gêneros ainda não 

vistos no processo de aprendizagem são requeridos no ensino superior sem maiores 

esclarecimentos sobre sua elaboração. Neste sentido, é comum, conforme relata Joaquim, a 

necessidade de que “a ficha caia”, não apenas pela mudança de país, mas também, pela mudança 

nas atividades demandadas. “Os letramentos dos alunos não são reconhecidos e os alunos são 

vistos como sujeitos iletrados pela universidade” (FIAD, 2011, p. 362). 

Além disso, o aluno cita as diferentes palavras utilizadas no português de Portugal e no 

português brasileiro, explicando que, às vezes, é necessário que os colegas, ou mesmo os 

professores, apontem as diferenças. Importante ressaltar que Joaquim, assim como os outros 

alunos de países do continente africano, advém de países lusófonos, ou seja, países que tem 

como língua oficial o português. Os estudantes que não são provenientes de países lusófonos e 

desejarem estudar no Brasil devem realizar o exame CELPE-Bras para a comprovação da 
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proficiência no português, os africanos provenientes de países lusófonos não necessitam 

comprovar proficiência.  

 

O português do Brasil é um pouco diferente do português que a gente costuma falar, lá a gente 
fala o português de Portugal e algumas pronúncias, algumas coisas, nas matérias, por 
exemplo, inicialmente, precisa falar algumas coisas que eu não entendia o que a pessoa tava 
falando [...] A questão, até mesmo pra ônibus, essas coisas, lá a gente não fala ônibus, a gente 
fala auto carro por exemplo, algumas coisas no dia a dia, as coisas que eu comprava muitas 
coisas eu não sei nem o nome direito pra mim era um pouco diferente, animal por exemplo 
também diferencia muito, sapo, perereca, é muita coisa, eu não sabia diferenciar as coisas 
(Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 
 

Ao analisar as diferenças entre o português falado em seu país e o português brasileiro, 

Joaquim diz pensar que o português daqui é mais fácil de ser compreendido.  

 

Principalmente a questão porque o português, variante cabo-verdiana, é derivado também do 
português, mas a gente lê e a gente escreve diferente. A gente fala muitas coisas a mais do que 
a gente tipo “c” mudo, “t” mudo, essas consoantes assim, a gente coloca na palavra e a gente 
não fala. Então por exemplo o brasileiro, ele lê o que ele escreve, ele não lê muita coisa, ele lê 
o que ele escreve e costuma ser mais fácil lá não lá tem muito “c” mudo “t” mudo e a gente 
esquece de colocar eu acho que esse novo acordo ortográfico tá tirando esse tanto de palavras 
tipo muito hífen muito “s” muito “ç” principalmente o português de lá, em relação ao Brasil, 
o português daqui é muito mais fácil, o brasileiro escreve o que ele lê, lá não, lá, independente 
do que a gente fala, a gente sempre escreve uma coisa a mais (Joaquim – Engenharia 
Agronômica – 4 anos). 
 

Segundo Joaquim, cada país na África apresenta uma forma em lidar com o português. 

Segundo ele, em São Tomé e Príncipe, o português é considerado a língua materna e a língua 

oficial, enquanto em Cabo Verde, figura apenas como língua oficial. Sendo assim, o português 

acaba sendo uma exigência curricular nas escolas, não sendo exercitado no cotidiano dos cabo-

verdianos. Então, para aqueles que não praticam realmente o português em seu dia a dia, 

segundo o aluno, é mais complicado compreender o sotaque brasileiro, mesmo conhecendo as 

novelas brasileiras e outras influências que chegam do Brasil nos países africanos.  

O aluno explica que em Cabo Verde, como em muitos outros países da África, o idioma 

falado é o crioulo que, para os padrões oficiais, é considerado como um dialeto. Por isso, para 

ele, todos deveriam se comunicar em crioulo. Há ainda um destaque para a questão da língua 

como um reprodutor de desigualdades sociais, já que, segundo Joaquim, as pessoas que se 

comunicam no cotidiano em português em Cabo Verde, são consideradas pessoas nobres na 

sociedade.  
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O pessoal associa a língua com a classe social a pessoa considera que quem fala português é 
pessoas nobres da alta sociedade, ou seja, considera a língua como um produto de diferenças 
sociais e isso é ridículo, você pode ser pobre em Cabo Verde e falar português, você pra ser 
rico você tem que falar português eu acho que colocar a língua como fator de desigualdade 
social, acho uma coisa ridículo, acho que, a pessoa fala crioulo a pessoa fala o que ela quiser. 
Eu estava conversando com a minha tia e algumas coisas eu esqueço e falo em português, sem 
sentir e eles já falam: “nossa tá se achando”. Ou seja, eles estão me comparando de uma forma 
como eu falo, como eu estou me achando, porque eu estou falando português e não tem nada 
a ver porque o português pra mim é uma língua essencial, eu tenho que falar, é uma 
necessidade, lá eu falo sem querer. Na escola eles obrigam a gente a falar português e a pessoa 
que fala errado já é zoado na escola, que não sabe falar português eu nunca gostei de 
português, sempre tive muita dificuldade de entender o português daquele povo lá, eu nunca 
gostei e lá eu não falava português muito bem e aqui eu tive que falar português (Joaquim – 
Engenharia Agronômica – 4 anos)  

 

O mesmo fato parece ocorrer no Timor Leste que tem como idioma oficial o Tétum e o 

português, mas, segundo Mário, aqueles que se comunicam com pessoas que não são 

estrangeiras em português ou em inglês, são considerados arrogantes: 

 

Lá no Timor Leste eu tinha conhecimento do inglês e o português por estudar na faculdade, 
mas não tenho conhecimento de falar, comunicar entre as pessoas não, porque é difícil pra 
comunicar porque assim, o nosso idioma também tem, o nosso idioma aqui chama Tétum e o 
nosso idioma influencia a nós que não comunica bem de português porque se comunicar bem, 
eu falei em português as pessoas falam: “ele é muito arrogante” assim em nosso pais. Se falar 
inglês, você falar inglês com as pessoas que falam inglês é bom e o português também, mas 
falar português e inglês com as pessoas que não são estrangeiros não é bom (Mário – 
Engenharia de Produção – 2 anos e meio). 
 

Por sua vez, o aluno Nilson, de Honduras, aponta que as duas maiores dificuldades por 

ele encontradas foram a distância de sua família e a questão linguística. Nilson morou no Brasil 

um ano antes de ingressar no ensino superior. Ele inicialmente realizou um curso no Rio de 

Janeiro – RJ – que o preparou para realizar o exame de proficiência em língua portuguesa para 

estrangeiros, o CELPE-Bras.  

 

No começo é muito difícil, você vai a outro país e não tem conhecimento, eu não sabia nada de 
português, não tinha ideia nada de português, aí você não tem como se comunicar, não tem 
como falar num restaurante, não tem como pedir, não tem, difícil demais, então acho que os 
fatores principais seriam da família, no caso, e o idioma (Nilson – Engenharia Agronômica – 
um ano). 

 

Apesar disso, no contexto da universidade, o aluno acredita que, com o tempo, suas 

dificuldades foram diminuindo. Assim como outros estudantes, Nilson afirma não compreender 

algumas gírias e destaca a forma como os mineiros falam “cortando as palavras”: 
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Olha, em relação ao idioma, eu acho que no começo, talvez, mas era pouco. No meu caso era 
pouco, muito pouco. O mineiro tem um jeito de cortar as palavras, tem um jeito de falar 
abreviado, aí, as gírias, mais em geral do português acho que não. Talvez eu consegui muita 
coisa durante o curso, mas não acho que foi um problema o português na aula. Tive 
dificuldade, mas muito pouco, como não saber falar em gírias, abreviado, mas muito mínimo, 
muito pouco (Nilson – Engenharia Agronômica – um ano). 

 

Sobre sua relação com seus professores, Nilson afirma que, em algumas circunstâncias, 

o português acaba gerando situações complicadas, ocasionando em problemas na realização de 

avaliações. Segundo o aluno, um professor, ao aplicar uma prova, disse que não seriam 

permitidas perguntas sobre as questões da avaliação, porém, Nilson gostaria de saber se sua 

interpretação acerca do que estava sendo solicitado na avaliação estava correto, ou seja, ele 

queria compreender melhor o que era perguntado na prova. Então, ele acabou respondendo o 

que compreendeu que estava sendo solicitado, porém, quando recebeu sua prova corrigida, o 

professor afirmou que as questões que geraram dúvidas estavam incorretas. Porém, Nilson 

acabou contornando a situação, ao explicar oralmente ao professor o que não conseguiu 

expressar ao responder sua prova e o professor acabou considerando.  

 

Nesse caso eu consegui sair bem, eu expliquei pra ele, mas acho que no geral prejudica um 
pouco sim. Às vezes você tá querendo explicar com sua ideia o que você sabe, as vezes você 
não sabe o jeito certo de explicar em português, aí você explica e o professor não entende ou 
talvez falta algum conectivo, falta alguma coisa para entender o melhor jeito então acho que 
prejudica um pouco (Nilson – Engenharia Agronômica – um ano). 
 

Suzan destacou que também foi alertada por outros alunos estrangeiros, quando chegou, 

sobre palavras comumente faladas em espanhol e que geram uma conotação negativa ao serem 

proferidas no Brasil. Para ela “a forma como os professores falam” também aparece como um 

complicador no entendimento das aulas, referindo-se aos diferentes sotaques existentes. Apesar 

disso, a aluna, que inicialmente se esforçava para compreender melhor o português, hoje 

entende o que é dito em língua portuguesa e não se esforça para falar em português, já que 

considera ser bem compreendida ao falar espanhol. Um adendo se faz pertinente, a aluna em 

questão respondeu às questões em língua espanhola, as respostas aqui apresentadas foram 

traduzidas para a língua portuguesa. 

 

Me dei conta que é muito similar e deixei de me preocupar porque as pessoas me entendem 
quando eu falo. Só que cortam as palavras (Suzan – Engenharia de Produção – seis meses). 

 



140 
 

Em contrapartida, alguns alunos relataram não perceberem maiores dificuldades com a 

língua portuguesa, foi o caso da aluna Jéssica, proveniente de Cabo Verde. Conforme relatado 

por ela, o português brasileiro já era bem conhecido, pois a aluna já convivia com brasileiros 

no país africano, inclusive resultando na forma como os brasileiros, no Brasil, passaram a 

encará-la, como alguém que, de tão acostumada com o idioma, não parece ser estrangeira.  

 

Na verdade, eu não tive dificuldades quanto ao falar porque eu convivi muito com brasileiros 
lá em Cabo Verde, muito muito mesmo, aí não tive tanta dificuldade assim quanto a língua [...] 
Eu acho que eu me habituei logo porque eu estava com brasileiros, não tinha tanta diferença 
assim. Mas as pessoas falavam assim: “nossa você nem parece que é estrangeira porque você 
já falava assim o português do Brasil muito bem” (Jéssica – Bioquímica – 3 anos). 

 

Anderson, outro aluno timorense, apontou o grupo de orações universitário da 

universidade como um importante grupo para o desenvolvimento de seu português. Segundo o 

aluno, apesar de ter realizado um curso de português para estrangeiros aqui no Brasil e ter sido 

aprovado no exame CELPE-Bras, nos primeiros dias de estudo, em seu curso, ele não falava 

com ninguém simplesmente porque não sabia se comunicar de uma forma que as pessoas 

pudessem compreender. Assim, ao se envolver com o grupo religioso, a fluência do aluno 

acabou melhorando, em meio às conversas, estudos bíblicos e orações proferidas pelo grupo.  

Outra dificuldade citada por ele é uma certa incapacidade interpretativa da língua 

portuguesa. Segundo ele, o português propriamente não é uma língua difícil. Difícil, porém, é 

a interpretação que se faz a partir da leitura dos textos. Segundo o aluno, o português falado no 

dia a dia é diferente do português que se cobra na universidade e, por isso, a dificuldade se 

mostra. Ao citar uma atividade avaliativa, em que o professor orientou que fosse realizada a 

leitura de um texto e posterior apresentação para a turma, o aluno afirmou ter solicitado a um 

colega que lesse e explicasse a ele sua interpretação acerca do texto, para, assim, ele conseguir 

apresentar – o que demonstra uma das estratégias utilizadas para obter ganhos no Letramento 

Acadêmico:  

 

Trabalho pra apresentar, alguns trabalhos os professores deram pra gente apresentar ou deu 
um texto pra gente interpretar antes de apresentar. Foi um tipo desse trabalho que a gente fez 
durante o nosso curso e a gente sempre pediu pros meus amigos fazer a interpretação e explicar 
um pouco entender e depois apresentar. Eu acho que as palavras, as línguas que a gente fala 
todo dia é um pouco diferente com as aulas e isso que foi nos dificulta e é por causa disso a 
gente não entendeu bem e não dá pra interpretar (Anderson – Engenharia de Produção - 2 
anos e 11 meses). 

 



141 
 

Ao falar de sua relação com a língua portuguesa, corroborando com o que foi dito pelo 

aluno Mário, Anderson explica que os timorenses apenas aprendem o básico sobre o português 

de Portugal na escola e a comunicação em português também fica restrita ao ambiente escolar. 

De acordo com o aluno, além do Tétum – a outra língua oficial do Timor Leste –, o país possui 

cerca de 33 dialetos, tendo apenas 13 municípios. Assim, é comum encontrar pessoas que 

moram próximas, mas que não se comunicam no mesmo idioma. Quando isso ocorre, o Tétum 

é utilizado, mas em seu município, com sua família, cada timorense deve falar o dialeto que é 

adotado pelo município. Ainda segundo Anderson, a língua portuguesa apenas é utilizada como 

língua oficial de Timor porque ele foi muito útil para a libertação dos timorenses da dominação 

asiática, já que os asiáticos não compreendiam o português.  

 

Lá no nosso país a gente aprende português de Portugal mesmo, mas a gente só aprende na 
escola, mas não é pra comunicar todos os dias [...] Tétum é a língua oficial, é a língua nacional, 
mas nós temos também o dialeto local, quase 33 dialetos. Por exemplo, eu e o Mário, nós somos 
de um município. Mas não falamos a mesma língua, a língua minha é uma e a língua dele é 
outra, nós não falamos a mesma língua [...] nós temos muitas línguas, nós temos só 13 
municípios, mas tem 33 dialetos. Os que sabem bem o português foi os nossos avôs e bisavôs 
que sabem bem porque eles viveram na época da colonização do português e nós não sabemos 
bem porque quando os portugueses saíram do nosso país, foi outro país que nos invadem, a 
Indonésia. Então a gente entende melhor a língua da indonésia do que o português por isso a 
gente sabe bem da indonésia. Mas a gente usa o português como nossa língua oficial porque 
na nossa luta a gente só conversa com o português porque o Indonésia não sabe português por 
isso nós usamos o português como língua oficial porque nos ajudou muito durante o processo 
da nossa luta para tomarmos a nossa independência foi o português que nos ajudou muito 
(Anderson – Engenharia de Produção - 2 anos e 11 meses). 

 

A intercambista Letícia, do México, afirma não ter realizado provas para vir para o 

Brasil. Segundo ela, não sabia falar português antes de vir para cá e, quando chegou, não 

entendia o que era dito pelas pessoas. Porém, após pouco tempo morando aqui, ela começou a 

compreender melhor o idioma e hoje se esforça para falar em português. Dentre as maiores 

dificuldades com a língua citadas estão a pronúncia das palavras e os diferentes sotaques. 

 
[...] eu acho que depois de três semanas comecei já entender melhor o que vocês falavam 
porque primeiro nada compreendia, compreendia nada. Agora não sei, agora que já entendo, 
não acho essa dificuldade, mas quando eu cheguei, não sei, é muito difícil, seu sotaque é muito 
difícil. E a pronunciação de algumas letras de você é muito diferente de espanhol. Não, acho 
que eu não sabia o que (...) como era essa pronunciação (Letícia – Engenharia de Produção – 
um ano). 
 

Para Letícia, existem muitas palavras parecidas entre o português e o espanhol, porém 

algumas expressões desconhecidas acabam por gerar interpretações errôneas ao conversar com 
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os brasileiros, principalmente os mineiros. Um exemplo foi a história engraçada contada pela 

aluna que fez referência ao “trem”, expressão ouvida por um colega que tencionava se referir a 

“coisa”, mas que, rapidamente foi relacionada à Maria Fumaça, na ferroviária pela estudante.  

 

É similar, o português e espanhol tem muitas coisas parecidas, mas em Minas as pessoas 
cortam as palavras, no México também, mas foi difícil entender o que vocês queriam falar 
cortando as palavras. Uma expressão que escutei: “onde está meu trem?”, e digo o que? Não 
sei, na ferroviária? E todos riram, não, é como uma expressão aqui. Eu não sabia... tudo pra 
vocês é trem e eu não sabia, ferroviária...? (Letícia – Engenharia de Produção – um ano). 

 

Assim como Anderson, Letícia também sente dificuldades em se colocar em sala de 

aula, temendo a não compreensão de seus professores e colegas, porém, segundo a aluna, ela 

não deixa de reportar aos professores as dúvidas que surgem.  

 

[...] é difícil porque as vezes você quer participar e fazer algum comentário e você não pode 
porque não sabe se eles vão entender você, é um pouco difícil. Quando estão discutindo em 
classe e falando uns com os outros, você quer falar algo e não pode porque é difícil (Letícia – 
Engenharia de Produção – um ano). 
 

A aluna Marisa, de São Tomé e Príncipe, também ressaltou a questão da língua, 

apontando que não compreendia a forma como as pessoas falavam e também não era 

compreendida quando chegou ao Brasil. Muitos alunos estrangeiros ressaltaram a importância 

de uma fala pausada para que as interações com os brasileiros possam ocorrer. 

 

Mas claro que foi difícil, ninguém entendia nada que eu falava, se eu falava um pouquinho 
mais rápido ninguém entendia nada. Algumas palavras eram diferentes, alguns sentidos e 
entonações também eram muito diferentes, mas eu tive a questão também de ter que me adaptar 
(Marisa – Engenharia Agronômica – um ano e 11 meses). 
 

A aluna demonstra que os diferentes sotaques percebidos no Brasil acabaram por 

dificultar o entendimento na comunicação com os brasileiros, ocasionando determinada 

distração no processo de aprendizagem. Segundo a aluna, a diferença é a forma como ela 

aprendeu a ouvir em seu país, que deve ser ressignificada no contexto brasileiro. Para tanto, a 

compreensão dos colegas e professores de sua condição de estrangeira se mostrou muito 

importante para que as interações com os brasileiros se dessem de forma satisfatória.  

 

Acho que a maior dificuldade que é eu passei muito tempo a tentar perceber qual era a minha 
dificuldade em não conseguir captar a forma como as pessoas daqui falam, o sotaque daqui, 
aí a gente ouve tudo só que a gente não grava na cabeça, eu não sei se é porque o sotaque, 
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provavelmente seja diferente, mas várias vezes que o professor fala uma frase, eu ouço e na 
hora de anotar eu esqueci metade da frase. Mas eu acho que o sotaque é diferente e a minha 
forma de ouvir não é... tem a ver com dicção e da forma como eu falo é o que eu espero ouvir 
e quando eu não ouço eu não consigo entender, mas dá pra adaptar também. Eles repetem eu 
acho que todos as pessoas, até no início eles começam a ter, quando a gente chega, eles 
começam a ter mais cuidado, vê a minha cara, vê se eu estou entendo, perguntam, “você tá 
entendendo?” e eu estou, perguntam várias vezes [...] (Marisa – Engenharia Agronômica – um 
ano e 11 meses). 

 

A estagiária francesa Mirian também apontou a questão linguística como uma 

dificuldade encontrada na chegada ao Brasil. O caso de Mirian é um pouco diferente, pois ela 

não é propriamente uma aluna da universidade, mas sim, uma colaboradora e estagia em um 

dos laboratórios dos cursos de pós-graduação da UFSJ. Abaixo, Mirian explica porque 

considera a língua como uma dificuldade. Ela afirma que não encontrou muitas pessoas que 

falassem outras línguas mais conhecidas por ela, como o inglês ou o espanhol, e sua proficiência 

em português não lhe permitia uma compreensão satisfatória do que as pessoas falavam. 

Importante ressaltar que, conforme explicado por ela, em sua universidade, na França, os alunos 

devem realizar dois estágios, um estágio na própria França e outro no exterior. Segundo Mirian 

as pessoas costumam escolher países próximos à França, que adotam o francês, como a Suíça 

ou a Bélgica, porém, ao realizar um estágio no Brasil, Mirian resolveu subverter às escolhas 

comumente realizadas por seus colegas.  

 

[...] porque aqui não há muitas pessoas que falam inglês e espanhol então eu não falava bem 
português, então foi muito difícil (Mirian – Pesquisadora, curso original: Engenharia 
Mecânica – 6 meses). 

 

Apesar disso, Mirian está inserida em um laboratório que possui outras pessoas 

estrangeiras, então, em determinados momentos, ela se depara com a necessidade de se 

comunicar em diferentes línguas como o francês, o português e o inglês, sendo que, essa 

multiplicidade acaba por confundi-la. “[...] sim porque no laboratório há outra menina que fala 

francês, então devo falar francês e inglês e português e na minha cabeça é muito [...]” (Mirian 

– Pesquisadora, curso original: Engenharia Mecânica – 6 meses). 

Conforme nos foi relatado pela estudante Nádia, uma das maiores dificuldades por ela 

enfrentadas foi a língua, principalmente em relação à pronúncia das palavras no Brasil ou, mais 

especificamente, ao sotaque, já que, apesar de compreender o que era dito pelas pessoas, a aluna 

não conseguia se comunicar. “[...] O mais difícil foi a comunicação é porque eu entendia tudo 

que eles falavam e eu tentava falar, mas era muito difícil a pronunciação, as pessoas não 
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conseguiam entender, não sei a minha pronunciação era muito ruim” (Nádia – Medicina – 2 

anos) 

Apesar disso, a aluna afirma que o português acaba sendo muito similar ao espanhol, 

diferindo, apenas, na forma como as palavras são pronunciadas e escritas.  

 
[...] português é quase a mesma coisa do espanhol só a pronunciação que é diferente a escrita 
[...] por exemplo eu, tem algumas palavras que uma letra é diferente, só, só uma letra, então 
as vezes eu tenho confundir entre o espanhol e português depois quando quero falar espanhol 
eu cometo muitos erros também gramaticais porque é diferente no português isso, por exemplo 
palavras, em espanhol é com “b” e em português com “v” tem outras palavras assim 
semelhantes (Nádia – Medicina – 2 anos). 
 

Os relatos da aluna Vivian também se deram no sentido de expressar como a língua, 

assim como o sotaque dos mineiros, promoveram algumas dificuldades iniciais. Em um 

primeiro momento, a aluna fala sobre a sua não compreensão da forma como as pessoas se 

comunicam aqui e, posteriormente, das dificuldades em não ser compreendida também pelos 

brasileiros. Além da questão do idioma, a aluna ainda destaca em sua fala as dificuldades 

encontradas no vocabulário utilizado em decorrência do curso, afirmando que “a palavra 

acadêmica é muito difícil de entender”.  

 

[...] nossa muitas dificuldades, primeiro a língua por causa de Minas Gerais as pessoas falam 
cortadas as palavras e isso é muito diferente pra gente entender [...] Primeiro é difícil não 
consigo entender nada e a parte de escrita alguns que errado [...] é muito difícil porque usar 
palavra acadêmica e palavra acadêmica é muito difícil de entender [...] a minha dificuldade é 
mesmo de gramática e escrever e a palavra difícil eu não consigo entender (Vivian – Ciências 
Contábeis – 3 anos). 
 

Como demonstrado acima, apesar de considerarmos, neste estudo, nove nacionalidades 

diferentes, os relatos dos estudantes quanto às suas dificuldades foram semelhantes. O Brasil é 

um país diverso e um dos nossos traços culturais é a língua, que apresenta variações nos 

diversos estados e regiões do país. Nessa lógica, dificuldades que estão além da própria 

compreensão da língua portuguesa, no contexto brasileiro, como o não entendimento dos 

sotaques dos professores e das gírias faladas dentro e fora da universidade, são recorrentes. Os 

estrangeiros que aqui se inserem, mesmo os provenientes de países lusófonos, relatam 

praticamente os mesmos obstáculos.  

Além disso, há o entendimento dos próprios termos utilizados na academia, como muito 

bem evidencia Vivian. No relato destes estudantes, muitas vezes, as dificuldades linguísticas se 

confundem com as dificuldades apresentadas em decorrência da presença no ensino superior, 
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com cursos marcados por uma linguagem particular, não presente na fala cotidiana dos 

brasileiros. Além disso, estão presentes os vocábulos já trazidos pelos estudantes, seu 

conhecimento prévio e sua visão de mundo. Isso pode ser evidenciado pelo estranhamento da 

aluna Letícia que, além de não conhecer o regionalismo mineiro “trem”, não compreendeu o 

que estava sendo dito porque prontamente associou a palavra à locomotiva na estação 

ferroviária. Outros exemplos são os alertas recebidos pelos alunos africanos, que mais parecem 

serem apresentados a uma lista sobre o que não falar em solo brasileiro. Isso porque, em alguns 

casos, palavras usuais no português de Portugal são consideradas negativas ou pejorativas no 

Brasil. 

Em muitos casos, os professores da instituição parecem realmente esperar que os 

estrangeiros correspondam ao que é deles esperado no ensino superior brasileiro, fazendo com 

que nos remetamos às Práticas Institucionais do Mistério, principalmente para os estudantes 

que cursam todo o ensino superior aqui. Tal fato já é uma realidade com estudantes brasileiros 

e persiste também com os estrangeiros, porém a língua é um fator que acaba por intensificar 

tais expectativas já que ela necessita, em primeira medida, ser compreendida pelos estudantes. 

As atividades nos cursos são, em sua maioria, realizadas em língua portuguesa, salvo as 

convenções entre estudantes e professores – que consideraremos como estratégias e 

descrevemos mais adiante.  

Neste sentido, encontramos elementos dos dois modelos evidenciados por Lea e Street 

(1998) que compreendem as habilidades de estudo e também a socialização acadêmica. A 

compreensão da língua portuguesa, não raro, se dá de forma individual, no dia a dia das aulas 

na instituição ou em conjunto com outros estudantes. O “desconto de pontos”, fator abordado 

com maiores detalhes mais adiante, em decorrência de erros gramaticais, correspondem ao 

modelo de habilidades cujas avaliações se dão a partir das deficiências demonstradas pelos 

estudantes e a crença de que a comprovação de proficiência via CELPE-Bras por si só, 

evidencia plena capacidade na realização das atividades demandas em língua portuguesa.   

Fato similar ocorreu na pesquisa de Morais (2007) com estudantes africanos na 

Universidade de Brasília – UnB – ao constatar que, apesar de buscarem por um país falante da 

mesma língua oficial de seus países, os estudantes continuam possuindo dificuldades na escrita 

do português padrão utilizado nas atividades da academia. Um caso é citado no qual um 

professor de história pautava suas avaliações das produções dos estudantes com base em seus 

erros gramaticais, em detrimento das ideias e dos sentidos produzidos nos textos. Como ocorre 

com as estudantes Lívia, Nádia e outros, os estudantes que relataram situações parecidas 
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afirmaram não reclamar, já que os pontos perdidos são recuperados em outras atividades 

posteriormente.  

A espera de que o estudante interaja com os brasileiros, a fim de que compreenda melhor 

o nosso idioma representa, também, uma tentativa próxima do modelo de socialização, em que 

a formação de grupos entre estrangeiros e brasileiros são estimulados em sala de aula. Porém, 

as ações também podem não ser efetivas para que se crie uma interação de fato. Citamos um 

exemplo nas viagens culturais promovidas pela ASSIN que chegam a levar brasileiros e 

estrangeiros nas excursões. Na grande maioria dos casos, os estrangeiros se agrupam entre si, 

bem como os brasileiros, e acabam por realizar os passeios desta forma, inclusive, conversando 

em seu idioma durante as viagens.  

Grande parte das dificuldades relatadas se relacionam com condições interacionais no 

interior do ambiente acadêmico. Apesar das dificuldades na interação fora deste ambiente, é 

nas disciplinas, nas atividades e na interação com os professores que os estudantes demonstram 

tomar ciência de suas posições como estrangeiros em nosso país. Em face de um letramento 

dominante no ambiente da academia, as atividades devem se dar, prioritariamente em língua 

portuguesa. Tal fato evidencia que é estritamente importante, antes mesmo de se compreender 

os conceitos ensinados nas disciplinas, que haja a compreensão da língua portuguesa, bem como 

a aquisição do letramento dominante. “Os letramentos dominantes são produzidos no interior 

das relações sociais. Sendo a universidade uma instituição social, essa produz suas próprias 

práticas de letramento” (MACEDO, 2017, p. 48).  

Macedo e Barroso (2010) ressaltaram dificuldades parecidas às evidenciadas em nosso 

trabalho, porém em pesquisa realizada com estudantes africanos. A dificuldade no 

entendimento do que é falado, tanto em relação ao idioma quanto em relação à cadência da fala 

dos brasileiros, gera a necessidade de falas mais pausadas e com maiores esclarecimentos acerca 

das palavras utilizadas. As estratégias, neste sentido, são desenvolvidas, em alguns casos, de 

forma inconsciente e conforme são percebidas as dificuldades angariando melhor adaptação ao 

país e aos estudos.  

 

Entre os principais aspectos indicados pelos estudantes estão: dificuldades de entender 
o que é falado pelos professores e colegas; dificuldades de se fazer entender pelos 
colegas e professores, devido à pronúncia, à articulação das palavras e ao sotaque; 
dificuldades de falar em público durante os seminários; dificuldades com a ortografia, 
com destaque para a acentuação das palavras, o uso de trema, do c mudo e do acento 
agudo no lugar de circunflexo (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 611). 
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Tais dificuldades são consideradas como um dificultador do Letramento Acadêmico dos 

estudantes estrangeiros no Brasil, já que, conforme pontuam Macedo e Barroso (2010, p. 612), 

podem “comprometer o desempenho acadêmico, pois entendemos a língua enquanto 

constitutiva do processo de construção do conhecimento, principal mediadora do processo de 

ensino-aprendizagem”. Neste sentido, as diferenças começam a ser identificadas no processo 

da fala, o que pode limitar as interações e dificultar o entendimento dos conteúdos ministrados 

pelos professores.  

Em suma, é certo que as dificuldades linguísticas são minimizadas ao longo do tempo 

com a aprendizagem, o estudo, a interação com brasileiros e o esforço dos próprios alunos no 

interesse de se comunicarem de uma forma mais “abrasileirada”. Para os estudantes africanos 

e timorenses, compreender satisfatoriamente a língua portuguesa e retornar aos seus países de 

origem com uma boa proficiência, proporcionando determinado status social. Tal proficiência 

pode representar um bom emprego, com melhores salários. Isso nos faz considerar o que está 

realmente em jogo na formação destes estudantes. Neste seguimento, é possível afirmar que as 

dificuldades com a língua possuem diversas facetas. Como resposta a essas dificuldades, são 

desenvolvidas estratégias diversas que podem se dar apenas pelos alunos, pela instituição, 

através da atuação dos professores ou em comum acordo entre ambos. Os relatos sobre as 

estratégias utilizadas para uma melhor compreensão da língua e a experiência no campo 

acadêmico estão elencados na seção seguinte. 

 

4.2 Estratégias de alunos, professores e institucionais 

 

Nesta seção, apresentaremos as estratégias relatadas pelos estudantes entrevistados 

tendo em vista a apropriação do “sentido do jogo” no campo acadêmico para uma participação 

mais efetiva nas práticas de leitura e escrita, bem como na interação com os brasileiros. Tais 

estratégias são múltiplas e, não raro, os estudantes indicam mais de uma estratégia. É difícil 

individualizar a gênese das estratégias, visto que muitas parecem ter se desenvolvido a partir 

da socialização com brasileiros, ao verificar o que os nativos costumam fazer. Outras, são 

trazidas por esses estudantes, advindas de experiências pessoais de estudo anteriores ao Brasil, 

evidenciando a influência do capital cultural. Por fim, e principalmente, as estratégias 

desenvolvidas em comum acordo com os professores, que denotam o esforço na inserção do 

estudante estrangeiro, pelos docentes, com o reconhecimento de suas dificuldades apresentadas 

no dia a dia das aulas.  
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As monitorias na universidade são consideradas, por nós, como uma estratégia 

institucional muito útil no auxílio aos estudantes estrangeiros. A monitoria é uma atividade 

realizada por estudantes da universidade mediante o recebimento de um pagamento mensal à 

título de bolsa de estudos. O monitor, geralmente, é um aluno que figura em um nível mais 

avançado nos estudos do mesmo curso do estudante estrangeiro e tem a função de auxiliar os 

estudantes dos períodos anteriores em suas demandas com as disciplinas. Não são todas as 

disciplinas dos cursos que possuem monitores disponíveis, mas sim, aquelas nas quais há um 

histórico de dificuldades relatadas pelos alunos, ou com um baixo rendimento, representado 

pelas notas obtidas nas avaliações. Existe uma carga horária a ser cumprida pelo monitor que 

deve estar disponível nos períodos pré-estabelecidos para o atendimento dos estudantes que 

dele necessitarem. 

Nesse caso, destacam-se dois tipos de monitoria oferecidas: a monitoria como um 

reforço nas disciplinas, que, como já tratado anteriormente, para aqueles estudantes com 

maiores dificuldades com os conteúdos abordados; e a monitoria oferecida como uma forma de 

integração do aluno estrangeiro ao curso no qual ele se vincula, com a função de tradução das 

aulas, assim como o auxílio nas disciplinas, mas com um foco maior na questão linguística. 

Laura, a alemã que chegou na universidade em agosto de 2017, recebeu uma monitora de inglês 

em setembro do mesmo ano, qual foi fundamental para o seu atendimento às disciplinas 

cursadas. 

A aluna em questão chegou ao Brasil para realizar quatro disciplinas em seu intercâmbio 

e acabou abandonando uma delas devido a impossibilidade de realizar as atividades que o 

professor requisitava. Em seu relato, Laura cita uma série de estratégias adotadas durante seu 

intercâmbio, além da monitoria, como a possibilidade na entrega de atividades em língua 

inglesa ao professor, a possibilidade de se fazer uma avaliação diferenciada e, também, o auxílio 

de uma amiga brasileira que escreve os textos, em português, por ela ditados, considerando 

especificidades do gênero acadêmico. Apesar dos auxílios, a aluna ainda não se percebeu capaz 

de realizar todas as atividades acadêmicas que lhes foram designadas. Observa-se aqui, além 

de uma estratégia construída junto aos docentes, a estratégia de pedir auxílio a uma brasileira 

na escrita dos textos acadêmicos, uma vez que Laura, com apenas seis meses de residência no 

Brasil, assumiu que não aprendeu a escrever em língua portuguesa e que ainda não consegue 

apresentar os trabalhos de forma oral e em português aos colegas. 

 

Eu tenho monitora nas aulas, desde setembro, eles me deram. Mas, eu tenho um professor e 
ela, nós tínhamos que escrever um texto no final do semestre e eu acho que ele disse que eu 
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posso escrever no inglês porque ele pode ler em inglês, ele não fala, mas ele pode ler e a outra 
faz uma avaliação mais fácil para mim, ele faz uma autoavaliação e a outra tem eletiva, não é 
prova, é uma tarefa para fazer na casa e eu tive uma amiga que ajuda. Ela ajuda que a nós 
falamos sobre as tarefas e falo o que eu acho e ele escreve os textos porque não posso escrever 
muito bom com a gramática e as palavras. Três professores e tive mais um no início, mas nós 
paramos com as aulas porque foi muito difícil era só fiz um outro texto todas as aulas e os 
textos são muito difícil e todas pessoas tinham que apresentar algum texto eu não consegui 
(Laura – Psicologia – 6 meses). 

 

Para essa aluna especificamente, a destinação de uma monitora para a tradução dos 

materiais e das aulas para o inglês foi uma importante estratégia desenvolvida pela coordenação 

do curso, apesar de o sotaque de seu professor ainda ser apontado como outra dificuldade 

encontrada: 

 

Mas agora tenho uma monitora que traduz as coisas, é mais fácil e também eu entendo mais 
agora, mas algumas matérias em uma matéria tenho um professor do Rio de Janeiro e eu não 
entendo nada, ele fala muito rápido, é carioca, é muito difícil (Laura – Psicologia – 6 meses). 
 

Apesar dos esforços institucionais, Laura, que falou em português conosco, afirma que 

em sua casa também costuma “praticar vocabulário e gramática em português”, além de se 

forçar a falar com as pessoas em português para aprender mais. A leitura de livros literários em 

língua portuguesa é apontada como uma estratégia importante utilizada pelos estudantes. Tal 

estratégia é utilizada por Laura na leitura de “Harry Potter” em português que, comumente se 

utiliza de aplicativos com o Google tradutor para compreender as palavras desconhecidas. Além 

disso, faz leituras em português e inglês para conhecer melhor o vocabulário utilizado no país.  

Ademais, é prudente ressaltar como foram importantes as estratégias adotadas por seus 

professores. Um deles permite que avaliações e atividades em geral sejam entregues em inglês 

e o outro formulou uma diferente forma de avaliação para a aluna, uma autoavaliação. 

Provavelmente se tal possibilidade não existisse Laura não teria condições de continuar tendo 

seu intercâmbio frustrado, já que sua expectativa com a experiência de internacionalização era 

encontrar pessoas também falantes de inglês, mas, ao chegar aqui, constatou que as pessoas na 

universidade não se comunicam em inglês.  

Para a aluna Lívia, a escrita nas provas em sua língua materna não foi uma estratégia 

tão feliz quanto para Laura. Uma professora assumiu que ela poderia responder em espanhol, 

porém, a aluna obteve baixo rendimento nas provas realizadas, uma vez que, posteriormente, 

outra orientação foi dada pelos docentes: 
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No começo, na primeira prova que eu fiz aqui no curso, eu lembro que a professora falou pra 
mim Lívia, por que geralmente nas provas entrava, não era a prova de um professor, era a 
prova integrada então tinha, sei lá 4 ou 5 professores aí eu lembro que a primeira prova a 
professora falou “Lívia você pode colocar coisas em espanhol porque a gente vai traduzir ou 
a gente procura” e tal. Aí ela falou que era pra colocar em todas as provas, não tinha problema 
aí eu fiz isso só que eu zerei as outras provas por causa que a professora falou que eu coloquei 
em espanhol e não era pra colocar em espanhol que eu estava era no Brasil (Lívia – Medicina 
– um ano e meio). 

 

Para a aluna, não existe um entendimento dos professores acerca de sua condição de 

aluna estrangeira, sendo exigido dela o mesmo desempenho com a língua dos alunos brasileiros, 

inclusive, com diminuição na pontuação de provas e trabalhos devido a erros ortográficos:  

 

Para algumas provas, tem professor que até hoje eles me tiram ponto por causa da ortografia 
e pra mim, porque você vai tirar por causa da ortografia? Eu acho que, eu não questiono 
porque se ele fez sabendo que ele tá tirando ponto de uma pessoa que é estrangeiro pra que 
vai questionar? Aí eu fico na minha, eu tento melhorar o português, tento escrever mais (Lívia 
– Medicina – um ano e meio). 

 

Nesse caso, a aluna, estrategicamente, prefere não questionar atitudes dos docentes para 

não causar problemas no seu processo de aprendizagem. A aluna afirma, ainda, que utiliza a 

técnica de sublinhar os textos em seus momentos de estudo como uma estratégia e que nota 

que, geralmente, quando vai responder uma questão aberta, se mostra muito repetitiva na 

escrita, até que a ideia pareça clara. Além disso, a leitura e a escrita repetidas são, para ela, 

formas de “reter a informação”: 

 

Eu anoto umas 3 ou 4 vezes a mesma matéria pra conseguir reter a informação. Eu faço assim, 
eu leio geralmente umas 2 ou 3 vezes o texto, eu primeiro sublinho a matéria, aí o mais 
importante aí depois eu releio o que eu sublinhei aí, se não ficar muito claro com o que eu 
sublinhei aí eu leio de novo aí eu escrevo o que é o mais importante (Lívia – Medicina – um 
ano e meio). 

 

Uma grande diferença notada entre as alunas Laura e Lívia, além da questão linguística, 

é claro, é a finalidade da vinda de ambas para o Brasil. Enquanto Laura se encontrava na 

condição de intercambista do curso de psicologia da universidade, Lívia veio ao Brasil realizar, 

de forma integral, o curso de medicina. Tal diferença pode ser a principal causa da forma como 

tais estudantes são tratados em relação à entrega de atividades, sendo demonstrado um rigor 

maior para os estudantes que aqui vieram realizar seus estudos de forma integral. Para tanto, 

conforme já vimos por meio do relato da fala de Suzan, para os intercambistas, não parece haver 
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uma cobrança tão grande em relação à fluência na língua portuguesa, uma vez que, logo, tais 

estudantes estarão retornando aos seus países de origem.  

Uma das perguntas realizadas em nossa entrevista versou sobre o tipo de suporte que os 

alunos utilizam para estudarem, enfocando a preferência pelo estudo com material impresso ou 

digital. A maioria dos entrevistados afirmou preferir estudar a partir de materiais impressos, 

devido a facilidade de manuseio e demais estratégias utilizadas no papel para uma melhor 

compreensão do conteúdo. Por isso, apresentaremos aqui a utilização do texto impresso também 

como uma estratégia de estudo. No caso de Márcia, por exemplo, a preferência pelo estudo a 

partir de materiais impressos se explica pela possibilidade de marcar as informações 

importantes. Além das marcações em textos, a aluna ainda aponta a escrita de resumos:  

 
Então, se for impresso tipo folheto, artigo, eu marco, marco a parte que eu achei interessante, 
importante, pra depois não ter que ler tudo de novo, pra não perder também, mais no livro, 
como não se pode marcar porque o livro não é meu, então eu tenho que passar um negócio que 
eu achei interessante, basicamente vai dar um resumo, com o livro eu vou fazer o resumo 
(Márcia – Bioquímica – 2 anos). 

 

Ribeiro (2009) explica sobre a presença ou a falta do que é denominado como letramento 

digital e de como esse saber influencia nas relações sociais, assim como na leitura e na escrita. 

Os estudantes estrangeiros pesquisados relataram a predominância na utilização de textos 

impressos, em face da utilização dos textos em formato digital. Isso pode se dar devido a uma 

não proficiência no modus operandi dos recursos digitais disponíveis para a leitura ou 

realização de atividades acadêmicas, em face da ainda indisponibilidade de acesso, em alguns 

casos. Flávia Miranda (2016) demonstrou, inclusive, como a tecnologia vem auxiliando 

pesquisadores brasileiros ante aos seus recursos. Ainda assim, vemos que o suporte impresso é 

muito valorizado no meio acadêmico.  

 

Com os novos meios de comunicação e as novas tecnologias de leitura e escrita, outras 
formas de travar contato ou de interagir por meio da escrita surgiram e foram 
apropriadas por muitas pessoas, que se tornaram leitores de telas e escritores com 
acesso a meios de publicação sem ou quase sem mediação. Outra parte da população, 
ainda sem acesso à World Wide Web ou ao computador, passou a se relacionar com 
esse mundo de novas possibilidades, mesmo sem acessá-lo. Os “excluídos digitais” 
passaram a sofrer a pressão de “ter de” empregar as novas tecnologias, já que não 
basta mais ter competência apenas para lidar com o impresso (RIBEIRO, 2009, p. 16). 
 

Outra estratégia diferente é apontada por Joaquim, que realiza a gravação das aulas. 

Porém, nem todas as aulas são ouvidas pelo aluno quando ele chega em casa. Algumas aulas, 

segundo ele, valem a pena serem gravadas e outras não. Além disso, Joaquim afirma procurar 
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melhorar seu português por meio de pesquisas na internet, ao buscar o significado de termos 

desconhecidos, e com a escrita, assumindo gostar de escrever determinados gêneros que são 

comumente cobrados na academia – como os artigos científicos e outras atividades.  

 

Eu gravo a aula, aí quando eu chego em casa eu dou uma lida e estudo. Eu gravo, tem aulas 
que eu gravo, algumas eu ouço, outras não. Mas eu faço o máximo pra escutar. Mas tem 
matérias também que eu não gravo porque tem matérias que não adianta só quem estuda 
mesmo. Eu adoro pesquisar na internet, eu procuro melhorar meu português, a internet ela te 
dá outra visão, outras possibilidades que você pode tentar pra sua escrita e eu adoro escrever 
e isso ajuda, por um lado ajuda, aprender várias formas também de explicar o que você acabou 
de falar. Às vezes eu tenho grande dificuldade em decorar as coisas, é uma coisa que, eu sofro, 
eu choro, eu fico desesperado, mas não adianta, eu não consigo, eu tenho que pesquisar, ler 
muito pra ter uma base pra conseguir escrever pra dar certo senão eu me lasquei, como diz o 
povo. Eu prefiro escrever coisas pra faculdade, eu adoro escrever artigo cientifico, trabalhos, 
esses negócios (Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 
 

O aluno Mário demonstrou algumas estratégias para o seu aprendizado, tanto da língua 

portuguesa no contexto brasileiro quanto da linguagem acadêmica como expressões e palavras 

comuns ao curso realizado. Segundo o aluno, ele possui um caderno em que são anotados 

termos desconhecidos, juntamente com seu significado. O significado das palavras pode ser 

descoberto por diversas formas como: perguntando ao monitor da disciplina em que o termo 

apareceu, ao professor ou a colegas brasileiros. O caderno é lido algumas vezes por dia, como 

uma forma de treinar os novos termos. Assim como Joaquim, Mário recorre à internet que é 

como fonte de pesquisa quando ele necessita estudar para as atividades do seu curso, além das 

aulas extras de português para estrangeiros e cultura brasileira pra estrangeiros promovidas pela 

universidade.  

Conforme já relatado acima, diversas instituições brasileiras oferecem cursos rápidos, 

visando ensinar, para estrangeiros, escrita em língua portuguesa e tópicos sobre a cultura 

brasileira. Tais cursos também auxiliam na preparação destes estudantes para o exame CELPE-

Bras, quando eles ainda não estão necessariamente vinculados a uma instituição, mas podem 

ser frequentados tanto por estudantes já inseridos no ensino superior brasileiro quanto para 

aqueles que ainda pretendem entrar. Geralmente os cursos duram algumas semanas e, na UFSJ, 

eles são ofertados a cada semestre pelos alunos do departamento de Letras. Destacamos a ação 

como uma estratégia institucional, também citada pela assessora em nossa entrevista, como uma 

forma de inserção desta população de estudantes no Brasil e, mais especificamente, ao contexto 

universitário.  
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O aluno Nilson também afirmou a realização de anotações como uma estratégia: “faço 

anotações no caderno, meu caderno está cheio, marcar no livro não, é mais anotações no 

caderno mesmo” (Nilson – Engenharia Agronômica – um ano). 

Especificamente sobre as estratégias adotadas pelos professores, assim como para a 

intercambista Laura, de acordo com a intercambista mexicana Suzan, um professor autorizou 

que ela e sua colega, também intercambista mexicana, entregassem suas atividades em 

espanhol. Além desta facilidade, a aluna afirma ter adotado algumas estratégias de estudo, como 

desenvolver perguntas para os textos lidos – estratégia estimulada pelo pai e que a aluna passou 

a adotar em seus estudos no Brasil –, sublinhar e também fazer anotações em espanhol.  

Tal relato demonstra que a estudante chega ao contexto brasileiro já possuindo um 

determinado capital cultural, proveniente de suas origens, uma vez que foi orientada pelo pai a 

estudar através da elaboração de perguntas sobre os textos lidos. Bourdieu (1987) define o 

capital cultural como sendo uma espécie de disposição dos indivíduos que dão a eles subsídios, 

competências e recursos para uma melhor compreensão da cultura dominante ou melhor, mais 

legitimada em determinado espaço social. A posse de determinado capital representa para ele 

uma relação de poder, já que os diferentes tipos de capital são capazes de fornecer ao seu 

possuidor determinados lucros nos campos em que os agentes atuam, proporcionando, também, 

uma distância social em relação àqueles que não os possuem.  

 

O mundo social pode ser concebido como um espaço multi-dimensional construído 
empiricamente pela identificação dos principais fatores de diferenciação que são 
responsáveis por diferenças observadas num dado universo social ou, em outras 
palavras, pela descoberta dos poderes ou formas de capital que podem vir a atuar, 
como azes num jogo de cartas neste universo específico que é a luta (ou competição) 
pela apropriação de bens escassos... os poderes sociais fundamentais são: em primeiro 
lugar o capital econômico, em suas diversas formas; em segundo lugar o capital 
cultural, ou melhor, o capital informacional também em suas diversas formas; em 
terceiro lugar, duas formas de capital que estão altamente correlacionadas: o capital 
social, que consiste de recursos baseados em contatos e participação em grupos e o 
capital simbólico que é a forma que os diferentes tipos de capital toma uma vez 
percebidos e reconhecidos como legítimos (BOURDIEU, 1987. p. 04). 
 

Quando estudo um texto, faço perguntas. As vezes trato de sublinhar, mas não porque eram 
livros que tinham que devolver. Depois meu pai me disse para fazer perguntas e assim é mais 
fácil. Também faço anotações em espanhol sobre o texto (Suzan – Engenharia de Produção – 
seis meses). 

 

A africana Jéssica, ao ser perguntada como estuda, afirmou gostar de ler livros 

relacionados às disciplinas cursadas. Por meio da leitura dos livros, a aluna escreve resumos e 

pesquisa na internet as palavras por ela desconhecidas. Importante salientar que, quando os 
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estudantes afirmam elaborarem resumos para melhor compreenderem os conteúdos, tais 

atividades são realizadas sem que, para que elas ocorram, haja a mediação de professores. Isso 

quer dizer que os resumos são produzidos por iniciativa dos próprios estudantes, já que, segundo 

eles, a escrita acerca do conteúdo torna mais fácil o entendimento.  

 

Na verdade, agora eu estou lendo livros, eu estou lendo livros e estou fazendo resumo a partir 
do livro. Eu faço mesmo pra estudar mesmo, entender melhor, pra conseguir colocar na 
cabeça. Eu estudo de vez em quando pelo notebook, caderno até uso, até anoto as coisas no 
caderno, mas prefiro pegar livro. Algumas palavras desconhecidas aparecem aí eu vou e 
procuro na internet o que que é (Jéssica – Bioquímica – 3 anos). 

 

Anderson, o aluno timorense, afirma pedir aos colegas que interpretem textos indicados 

pelos professores e lhe expliquem o que está sendo dito. Isso é feito como estratégia para as 

atividades que requerem a apresentação de textos nas aulas, para que haja um entendimento por 

parte do aluno, já que, apesar de saber ler em português, ele afirma que, em alguns casos, a 

intepretação em português é difícil. Além disso, Anderson também frequenta a monitoria e, 

quando não entende algo, pergunta ao monitor ou a outros colegas do curso. Ao ler um texto, o 

aluno sublinha as palavras que não compreendeu e leva ao conhecimento do monitor, pedindo 

que o esclareça acerca do significado.  

 

Trabalho pra apresentar, alguns trabalhos os professores deram pra gente apresentar ou deu 
um texto pra gente interpretar antes de apresentar. Foi um desse trabalho que a gente fez 
durante o nosso curso e a gente sempre pediu pros meus amigos fazer a interpretação e explicar 
um pouco para a gente entender e depois apresentar. Eu acho que as palavras, as línguas que 
a gente fala todo dia é um pouco diferente com as aulas e isso que foi nos dificulta e é por 
causa disso a gente não entendeu bem e não dá pra interpretar (Anderson – Engenharia de 
Produção - 2 anos e 11 meses). 

 

Com a intercambista mexicana Letícia, o professor, assim como a Suzan, ofereceu a 

opção da entrega de atividades em língua espanhola. Esse professor, segundo Letícia, não fala 

espanhol, mas consegue ler e traduzir as atividades produzidas pelos alunos. Além disso, ele 

explica para ela os conteúdos em língua inglesa, ou, simplesmente fala em português de uma 

forma mais pausada. Além disso, no esforço de aprender mais sobre a língua portuguesa, a 

aluna acessa aplicativos para o treino da gramática em português e faz a leitura de livros em 

português. Apesar das estratégias desenvolvidas pelo professor, a aluna vê a necessidade de 

efetivamente começar a entregar suas atividades em língua portuguesa.  

 



155 
 
[...], mas no ultimo eu falei não, já preciso começar a escrever em português, porque, bom, eu 
acho que é por mim, porque eu não quero conformar-me, tá, vou entregar o trabalho em 
espanhol, eu acho que se estou no Brasil é porque eu tenho que me acostumar a fazer isso bem, 
fazer as coisas bem e uma das coisas que quero fazer bem é escrever português.[...] ele não 
sabe falar espanhol, ele me explica as vezes em inglês ou só precisa repetir, explicar de novo, 
mais lento e eu compreendo (Letícia – Engenharia de Produção – um ano). 

 

Além disso, Letícia aponta uma outra estratégia que privilegia a interação com os 

brasileiros. Ao conhecer um rapaz estudante do curso de Letras, eles combinaram uma troca na 

qual todos os dias eles se reuniriam. Em um dia Letícia o ensinaria espanhol e durante todo o 

tempo eles falariam o idioma. No outro dia, seu amigo a ensinaria português. Tal ação mais se 

aproxima de uma ação de internacionalização em casa autêntica, realizada de forma espontânea, 

sem a mediação institucional, capaz de proporcionar ganhos para brasileiros e estrangeiros na 

aquisição de um novo idioma. Além de treinarem o idioma, as parcerias podem favorecer 

intercâmbios, facilitando as ações, uma vez que já se conhece um nativo no país para onde se 

deseja ir. Em muitos casos, as interações são estimuladas pelos professores na universidade, 

mas elas também se dão por afinidade e entre estudantes de cursos diferentes.  

 

Porque eu tenho outros amigos assim que fiz fora de aula que elas conversam comigo um estuda 
letras e ele falou que eu tenho que aprender espanhol, me ajuda que eu te ajudo com o 
português e você me ajuda e tá, um dia falamos todo dia em português, um dia falamos todo 
dia em espanhol e fazemos isso e agora ele já pode conversar em espanhol muito bem (Letícia 
– Engenharia de Produção – um ano). 
 

A aluna Marisa, fala da importância na receptividade dos professores, compreendendo 

a condição dos estudantes estrangeiros e proporcionando uma abertura ao diálogo, a fim de 

auxiliá-los nas questões que não compreenderem. Além disso, as pessoas em seu entorno 

procuram conversar pausadamente e repetir palavras ou expressões que não parecerem claras 

para a estudante.  

 

Mas eles repetem, brincam, os professores que eu tenho pelo menos são muito atenciosos, eles 
conversam, pelo menos conversam, tem uma proximidade, eles falam Marisa, se precisar de 
alguma coisa procura a monitoria se não entender, vai lá na minha sala (Marisa – Engenharia 
Agronômica – um ano e 11 meses). 

 

Um fato relacionado a essa aluna, e que aqui trataremos como uma estratégia, é a 

participação nas atividades da universidade que requerem editais e seleção. Sabemos que a 

maioria dos estudantes estrangeiros contam com o auxílio de monitores, seja para a 

compreensão das disciplinas, seja para a compreensão da língua portuguesa, ou para a tradução 
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das aulas em português para outro idioma. Porém, no caso desta aluna, ela, no momento da 

entrevista, era monitora de uma disciplina e também participava como diretora de recursos 

humanos em uma das empresas júniores da universidade. Ambas as atividades requerem 

seleção e, consequente, demonstração de bom desempenho na língua, além da monitoria ser 

uma atividade remunerada por bolsa. Por esse ângulo, a monitoria e a participação na empresa 

júnior são, para essa aluna, não apenas uma estratégia para a melhor compreensão do português, 

mas também, uma estratégia acadêmica que refletirá futuramente em seu currículo.  

Para Marisa, o contato com as colegas foi importante para o desenvolvimento de 

estratégias de estudo como a escrita de resumos e as pesquisas na internet. Há uma preocupação 

em não ser compreendida. Além disso, outras estratégias são citadas pela aluna como conversar 

com seus colegas sobre os conteúdos a serem estudados ou responder aos “estudos dirigidos” 

elaborados pelos professores, como uma forma de treino para as avaliações.  

 

[...] elas sentavam comigo, aqui Marisa, senta, vamos estudar, a gente fazia resumo, elas 
explicavam, minha forma de estudar, por exemplo eu parava, eu tinha que ler até porque 
também uma forma, como as minhas entonações são diferentes, as vozes são diferentes para 
mim e eu não entendo, eu fico lá, nossa, tenho que ler [...] aí eu ficava a ler até eu perceber 
[...] pega livro, lê, procura na internet, vê a forma que é, aí eu tinha dificuldade porque eu 
tinha que pegar, fazer um resumo meu pra eu entender, e isso tudo eu tinha que escrever, 
escrever, escrever, eu não tinha capacidade de parar no início, porque eu esqueço as frases, 
esquecia as frases, se alguém fizesse uma questão pra mim, é como se o nosso cérebro, além 
de ter que funcionar pra saber a resposta, tem que funcionar pra dar a resposta de forma 
coerente. Aí eu fico, nossa, as vezes eu falo uns negócios e ninguém entende (Marisa – 
Engenharia Agronômica – um ano e 11 meses). 

 

A pesquisadora Mirian cita como estratégias para compreender melhor o português, ou 

mesmo conseguir interagir com as pessoas na universidade, as aulas de português para 

estrangeiros oferecidas pela UFSJ, a leitura de livros literários e filmes em português. Mas, no 

laboratório onde trabalha, é possível falar com as pessoas em inglês ou em francês, então, por 

vezes, Mirian acaba por escolher outro idioma para se comunicar, ou traduz os termos 

desconhecidos em português para o inglês. Ao se referir a termos científicos desconhecidos, 

Mirian afirma pesquisar seu significado, geralmente em inglês, e anotar as novas palavras em 

uma folha. Outra estratégia relatada foi a fala pausada que, tanto Mirian quanto aqueles que 

com ela interagem, acabam por adotar, devido, segundo ela, ao sotaque dos brasileiros. Tal 

aspecto, como pode ser verificado, é recorrente entre os estudantes estrangeiros.  

 

[...] depende porque as pessoas aí falam inglês e português, mas é mais fácil para mim entender 
em inglês porque há muitas palavras cientificas e se devo traduzir para o português ao inglês, 
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ao francês não é possível [...] em folha, devo pesquisar muitas palavras e escrevo todas as 
palavras que não entendo na folha mesmo (Mirian – Pesquisadora, curso original: Engenharia 
Mecânica – 6 meses). 
 

A estudante peruana Nádia, assim como os outros estudantes provenientes de países não 

lusófonos, necessitou prestar o exame CELPE-Bras para a verificação de sua proficiência em 

língua portuguesa. Porém, conforme a aluna relata, apesar de não ter tido muito tempo para 

estudar, algumas estratégias foram adotadas para a preparação desta avaliação. Tais estratégias 

consistiram da visualização de vídeos e documentários em língua portuguesa e da contratação 

de um professor particular para “praticar o esquema da prova”: 

 

Lá no Peru eu não tive muito tempo de estudar, mas eu tinha que levar um certificado tinha 
que fazer um exame para conseguir o certificado. Aí eu estudei por minha conta gramática, eu 
assistia uns vídeos, documentários e já quase perto da prova eu fui com um professor particular 
só pra praticar o esquema da prova, como seria e fui eu acho que 3 vezes com o professor. A 
prova envolve conhecimentos orais, gramática redação [...] (Nádia – Medicina – 2 anos). 

 

A aluna também destaca a boa convivência estabelecida com seus professores, 

afirmando que eles compreendem sua condição de estrangeira e não a avaliam negativamente 

quando sua escrita não corresponde exatamente ao que o padrão da língua exige. Ao contrário 

do que é relatado pela aluna mexicana Lívia, que teve sua pontuação diminuída em provas, em 

decorrência de erros ortográficos, os professores de Nádia parecem ser mais compreensivos.  

 

Os professores, assim nenhum me falou diretamente que eu não estou conseguindo falar muito 
bem que eu deveria ter algumas aulas a mais para o português, ninguém me falou isso, mas 
eles sempre falam a gente sabe que você tem outra língua, mas tá tudo bem. Eu e os professores, 
eles têm um pouco de consideração por exemplo as vezes eu esqueço muito de colocar o acento, 
as vezes esqueço e eles colocam (Nádia – Medicina – 2 anos). 

 

Outra estratégia citada por Nádia é fazer fotos dos conteúdos escritos no quadro ou slides 

apresentados pelos professores. Segundo a aluna, ela e seus colegas quase não escrevem, 

preferem fotografar o quadro e anotar apenas o que julgam ser estritamente importante para a 

aprendizagem, ela relata ter um caderno único para todas as anotações das disciplinas. Além 

disso, também são realizadas gravações das aulas, porém não são todas as aulas que são 

gravadas, já que aqueles professores que “falam muito depressa”, não serão facilmente 

compreendidos pelos áudios gravados. Neste caso, o mais indicado, segundo ela, é ficar atenta 

às explicações e anotar o que parecer ser mais essencial. Na leitura de materiais impressos 

deixados pelos professores, Nádia afirma realizar um estudo sistemático, com uma leitura 
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preliminar, segunda leitura para grifar o que for importante – destacando em várias cores – e, 

por fim, produzir um resumo sobre o que foi lido.  

 

Primeiro eu leio tudo, depois eu vou ler outra vez porque aí eu já grifo o mais importante eu 
gosto de utilizar muitas cores, aí depois disso eu tento fazer um resumo se der tempo, se não 
der tempo e fico só com as coisas que eu já fiz (Nádia – Medicina – 2 anos). 

 

A aluna Vivian, do Timor Leste, apresentou diversas estratégias por ela utilizadas para 

a compreensão dos conteúdos, bem como do português no contexto acadêmico. Um dos 

recursos utilizados, e apresentados por vários estudantes, é a gravação das aulas. Essas 

gravações são ouvidas pela aluna em sua casa por diversas vezes até que seja criado um 

entendimento satisfatório acerca dos conteúdos. 

 

Primeiro é difícil não consigo entender nada e a parte de escrita alguns que errado [...] assistir 
as aulas, eu gravei, eu faço isso, a matéria que conta na parte de conta então eu não gravei, 
mas a matéria que é só explicar eu gravei porque senão eu não consigo entender tudo não 
(Vivian – Ciências Contábeis – 3 anos). 

 

Viviam, assim como outros alunos, ressalta a ajuda de seus colegas. A interação com os 

brasileiros se mostrou uma importante ferramenta para o estudo e desenvolvimento dos 

estudantes estrangeiros no Brasil. As dúvidas da aluna são enviadas aos colegas que também 

compartilham com ela resumos e anotações produzidos em decorrência de períodos de estudo 

para as disciplinas. Além do auxílio dos amigos, a aluna realiza pesquisas na internet e escreve 

resumos sobre as aulas para uma melhor fixação dos conteúdos.  

 

[...] mas tem uns amigos que ajuda a colocar a palavra e depois é difícil, mas eu tenho que 
esforçar pra entender, comuniquei com meus amigos, mandei uma mensagem falei eu não 
entendi essa parte se pode explicar, eu faço isso. Assim, eu pensei assim, se eu não pergunto 
para as pessoas, como que eu vou entender? Eu procurei as pessoas pra ajudar isso é 
importante também pra mim. Tem muitas pessoas, eu perguntei, e depois eu busco na internet, 
eu faço isso. Procurei na internet, depois eu faço um resumo, procuro meus amigos, eu falo, 
essa parte eu não entendi, você pode explicar? (Vivian – Ciências Contábeis – 3 anos). 

 

De acordo com a aluna, seus professores possuem com ela uma relação de compreensão 

acerca de sua condição de estrangeira. Assim, inclusive nas avaliações, se os enunciados não 

ficam claros para Vivian, os professores explicam o que está sendo solicitado.  

Em outro momento, porém, a aluna assume já ter perdido “pontos” em decorrência de 

escritas que não tenham ficado muito claras aos professores. De acordo com ela, alguns 
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consideram o que é escrito e alguns não a compreendem e acabam descontando pontos. Mas, 

segundo a estudante, os pontos perdidos dessa forma acabam sendo recuperados em outras 

atividades.  

 

Na questão aberta eu escrevi não explica claro e cortam o meu ponto. Mas tem alguns que 
consideram o que eu ponho, alguns que tá certo então eu acho que só a explicação mesmo, a 
explicação que eu expliquei, a micro eu tenho que fazer um número, tem prática, depois tem 
que explicar o que que tá acontecendo isso. Não tem oportunidade de falar (Vivian – Ciências 
Contábeis – 3 anos). 
 

Outra estratégia é a visualização de telenovelas brasileiras para uma ampliação do 

vocabulário. Vivian explica que, inicialmente, não assistia às novelas em seu país, porém, ao 

chegar no Brasil, percebeu que seria uma forma de melhor compreender algumas palavras 

faladas aqui. “Eu falei, eu não vou assistir porque as novelas [...], aqui eu estou assistindo 

porque tem algumas palavras pra ajudar e lá não, não assiste não” (Vivian – Ciências Contábeis 

– 3 anos). 

Assim como relatado por outros estudantes, outra estratégia utilizada por essa aluna é a 

fala pausada e o reforço da possibilidade de sempre perguntar, caso não compreenda algo, nas 

interações com seus colegas. Os colegas são muito importantes para o convívio dessa aluna no 

Brasil. Eles, inclusive, a auxiliam em questões corriqueiras como a compra de itens de 

supermercado, por exemplo: 

 

Os meus amigos tão falando assim, “Vivian, quando eu falo e você não entender, você tem que 
falar tá? quando explico”... eles falam isso, “eu vou tentar explicar, mas se você não conseguir 
entender tem que perguntar tá?” Eles fazem isso e se eu não entender explicam de novo, eu 
faço isso. Eu gosto muito da minha turma, porque assim, eles vêm pra minha casa pra estudar 
comigo e eu vou pra casa deles e isso é muito bom pra mim, eu saio com eles. A palavra que 
eu não consigo entender, quando tem a imagem eu só mando a imagem e pergunto qual o nome 
disso e eles mandam pra mim. Eu fui pro supermercado e estou procurando um negócio, mas 
eu não sei o nome, eu só conheço pela imagem aí eu perguntei qual o nome ou eu li o que que 
tá escrito lá, eu faço isso (Vivian – Ciências Contábeis – 3 anos). 
 

Por fim, a aluna destaca a importância das anotações realizadas nas disciplinas, as 

marcações e o compartilhamento de resumos e materiais entre os colegas: 

 

Anotar o que é importante, depois marcar com lápis, lapiseira ou marcador. Eu faço resumo, 
a minha amiga sempre faz resumo pra mim. Tem alguns dias que ela faz pra mim ou eu peço 
pra ela que faça. Ela manda pra mim. Depois eu tenho que olhar esse resumo com o texto 
porque ela já faz o resumo então eu tenho que ler o texto para olhar no resumo o que tá lá na 
hora de estudar (Vivian – Ciências Contábeis – 3 anos). 
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É perceptível, na fala de Vivian, a importância causada pela presença de seus colegas e 

amigos brasileiros em seu desempenho no curso. A ajuda prestada a essa aluna, e a outros que 

a ressaltaram, parece mais livre de intenções que no estudo realizado por Macedo e Barroso 

(2010), no qual era necessário que o estrangeiro demonstrasse previamente possuir 

determinados conhecimentos para que os brasileiros concordassem em estudar com eles. No 

caso de Vivian, claramente estabeleceu-se uma relação de amizade entre os colegas com os 

quais a aluna tem contato a ponto de não se requerer nada em troca dos resumos compartilhados, 

dos estudos em grupo ou das mensagens respondidas visando esclarece-la sobre alguma 

demanda do dia a dia.  

 

[...] estudar com os colegas algumas vezes está ligado a uma situação de troca, pois 
as monitorias comumente são usadas para tirar dúvidas, ao passo que o estudar com o 
colega implica necessariamente ajuda mútua, “do tipo eu te ensino e você me ensina”. 
Além disso, essa estratégia passa a ser também o resultado de um relacionamento de 
amizade, que parece influenciar na constituição das identidades dos estudantes e na 
possibilidade de um melhor aproveitamento do ambiente acadêmico. Há situações de 
cooperação entre os estudantes que se diferenciam, uma vez que colegas de diferentes 
níveis podem contar com a ajuda daqueles que se dispõem a lidar com essa diferença 
(MACEDO; BARROSO, 2010, p. 615). 
 

Neste interim, é possível perceber que são diversas as estratégias demonstradas pelos 

estudantes estrangeiros entrevistados. Muitas delas se repetem na fala destes alunos. Não 

podemos afirmar com certeza quais estratégias foram desenvolvidas pelos alunos, já adotadas 

anteriormente, e quais foram desenvolvidas no contato com os estudantes brasileiros. Porém, é 

possível perceber que muitas delas se repetem ao longo dos relatos. Em contrapartida, sobre a 

relação com os professores e as estratégias por eles desenvolvidas para melhor lidarem com 

esses alunos, verificamos que a entrega de atividades na língua oficial dos estudantes tem sido 

favorável para a manutenção desta relação. Contudo, alguns relatos apontam que as dificuldades 

linguísticas destes alunos têm causado prejuízos a eles com perda de pontos nas avaliações. 

Tais estudantes afirmaram não terem realizado nenhum tipo de reclamação acerca do fato 

porque acabam recuperando os pontos perdidos de outra maneira, mas isso é um indício que 

nem sempre as relações entre professores e os estudantes se dão de forma amena.  

Apresentamos abaixo uma breve categorização quantitativa das estratégias relatadas 

pelos alunos durante as entrevistas realizadas. Apesar de termos comentado cada uma delas 

anteriormente, a tabela possibilita identificar quais as estratégias mais relatadas e que acabam 

sendo mais valorizadas por esses estudantes no processo de aprendizagem no Brasil.  
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Tabela 4: Estratégias relatadas pelos estudantes estrangeiros nas entrevistas 

Estratégia Alunos 

Pede auxílio aos colegas brasileiros 12 

Resumos e anotações em português 11 

Marcações em textos impressos 7 

Leitura de livros em português 6 

Perguntar ao professor 6 

Faz anotações, provas e trabalhos em seu idioma 5 

Pesquisas na internet 5 

Utiliza monitoria 4 

Grava as aulas em áudio 3 

Falar pausadamente 3 

Ver filmes, novelas ou séries em português 3 

Aulas de português pra estrangeiros 2 

Anota o significado das palavras que não conhece 2 

Usa aplicativos para treinar a língua 2 

Realizar leituras repetidas 2 

Elaboração de perguntas sobre os textos 1 

Fotografar o quadro  1 

Avaliação mais fácil (autoavaliação) 1 

Traduzir o texto (Google tradutor) 1 

Ler o texto em português e posteriormente em inglês 1 

Repete várias vezes na hora de responder uma pergunta 1 

Treinar a escrita 1 

Ser monitor 1 

Participar de empresas juniores 1 

Fazer exercícios elaborados pelos professores 1 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observamos que, dos 14 estudantes entrevistados, 12 afirmaram pedir ajuda aos colegas 

brasileiros. Esse dado reflete uma prática usual por 86% dos entrevistados. Tal auxílio dos 

colegas é diverso, compreendendo o compartilhamento de resumos, conversas sobre os 

conteúdos das disciplinas, auxílio na interpretação de texto e a elaboração de atividades 

indicadas pelos professores. Para esses alunos, a interação com os colegas brasileiros é uma 

estratégia fundamental de estudo no Brasil e compreensão da língua portuguesa.  

Ressaltamos que, apesar da interação com os brasileiros ser vista como uma estratégia 

importante, nas viagens culturais promovidas pela instituição por nós acompanhadas, maiores 

interações entre brasileiros e estrangeiros não foram percebidas, mesmo com brasileiros que 

são tutores sociais. Tal fator pode ser diferente em sala de aula, uma vez que pode haver uma 

consideração coletiva em face das dificuldades nas disciplinas. Macedo e Barroso (2010) 
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apontaram poucas interações em sua pesquisa com estudantes africanos, constatando que a 

maioria dos trabalhos são desenvolvidos por eles de forma individual ou após comprovação de 

capacidade para os colegas.  

 

Consideramos que essa dificuldade de interação com a turma pode estar intimamente 
ligada, entre outros fatores, à dificuldade de lidar com a língua portuguesa falada no 
Brasil, apresentada não apenas por ele, oriundo de um país que fala inglês, mas por 
todos os estudantes oriundos de países lusófonos [...] (MACEDO; BARROSO, 2010, 
p. 611). 
 

Em seguida, com 11 relatos, evidenciamos a escrita de resumos dos conteúdos, textos e 

anotações em geral realizadas em língua portuguesa. É importante destacar que o gênero resumo 

é relatado por esses estudantes não como uma atividade exigida pelos professores, mas como 

uma produção própria, utilizada para o auxílio na compreensão dos conteúdos a serem 

estudados. Já as anotações, são aquelas realizadas durante as aulas, refletindo cópias do quadro 

ou as impressões dos alunos por meio da fala dos professores. A escrita em português se mostra 

como uma estratégia válida, tanto para o estudo dos conteúdos das aulas quanto para o treino 

da língua no contexto brasileiro. 

Em seguida, sete relatos evidenciaram a realização de marcações em textos impressos. 

Tais marcações se referem à grifos para destaque em diferentes cores dos conceitos 

desconhecidos ou importantes. Há, ainda, as anotações escritas no verso dos artigos ou livros 

lidos. Dos alunos que responderam ao questionário, 60% afirmaram preferir estudar por meio 

de materiais impressos e o interesse na realização de marcações e anotações nestes textos se 

reflete nas respostas das entrevistas, uma vez que eles não realizam tais marcações em textos 

lidos no formato digital. Algumas das estratégias relatadas aqui se relacionam com as formas 

de estudo utilizadas por estudantes de pós-graduação pesquisados por Macedo (2017). Esses 

alunos utilizaram-se de marcações para o destaque de alguns termos ou ideias (utilizando o 

Google para pesquisa de conceitos desconhecidos) e a escrita, por meio dos fichamentos, como 

estratégias de estudo da língua portuguesa.  

A leitura de livros em português também é recorrente para esses estudantes. Tais livros 

podem se referir a conteúdos relacionados às disciplinas, indicados pelos professores para a 

realização de atividades ou serem simplesmente escolhidos mediante a curiosidade dos 

estudantes. Além disso, os livros lidos em português podem ser livros literários conforme os 

interesses dos estudantes. Apesar de ser um dado expressivo, já que seis alunos indicaram a 

realização da leitura de livros em geral em língua portuguesa, tal dado evidencia que 8 alunos 
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não o fazem, demonstrando que as estratégias de estudo destes estudantes não se pautam na 

leitura dos livros de sua área, por exemplo. 

Por fim, evidenciamos, ainda, as respostas que apontaram as perguntas realizadas aos 

professores como uma estratégia de compreensão nas disciplinas. Enquanto 12 estudantes 

relataram contar com o auxílio de colegas brasileiros, apenas 6, metade deles, indicou perguntar 

aos professores em casos de dúvidas. Isso demonstra que, apesar do diálogo e compreensão que 

alguns alunos relataram encontrar em seus professores, a maioria dos estudantes entrevistados 

sentem-se mais seguros na comunicação com seus pares que com seus professores.  

Nesta acepção, levantamos se os problemas enfrentados pelos estrangeiros no ensino 

superior não se equivaleriam, em alguma medida, aos problemas enfrentados por brasileiros no 

contexto acadêmico quanto aos testes realizados para o seu ingresso. Autores como Marinho 

(2010), Macedo (2017), Macedo e Barroso (2010), dentre outros, afirmam que há um consenso 

de que a aprovação, no caso do Brasil, no ENEM se justificaria para se acreditar na proficiência 

dos estudantes em língua portuguesa e consequente compreensão acerca dos gêneros 

requisitados na universidade. Ao estrangeiro, uma vez aprovado no CELPE-Bras, ou sendo 

proveniente de países lusófonos, poderia se dar o mesmo crédito, esperando-se proficiência e 

facilidade no desenvolvimento de atividades escritas e orais.  

“A problemática do letramento acadêmico, portanto, torna-se inviabilizada uma vez que 

se espera que os alunos cheguem à universidade dominando a escrita acadêmica, já que 

passaram por um processo de avaliação antes do ingresso num curso de graduação” (MACEDO, 

2017, p. 50). Neste sentido, em face das dificuldades com a língua, bem como as requisições 

nas produções acadêmicas, os estudantes estrangeiros desenvolvem estratégias, em sua maioria, 

através de experiências pessoais e, em alguns casos, pelo intermédio de professores e da 

instituição, quando as dificuldades se tornam mais latentes. Tais estratégias tem como 

finalidade o atendimento das demandas institucionais e a melhor compreensão da língua 

portuguesa.  

É sabido que o tipo de suporte utilizado, em muito, influencia na forma como os 

estrangeiros se preparam para as aulas. Em sua maioria, os estudantes afirmaram preferirem 

realizar suas leituras em materiais impressos em face do acesso digital, isso porque as 

marcações e anotações estariam facilitadas. Ao contrário disso, Macedo (2017), ao tentar 

compreender como seus alunos estudaram um texto que seria discutido em sala de aula, 

constatou que a leitura prioritária se deu na tela do computador, o que influenciou na forma 

como essas leituras se deram.  
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Ao responderem sobre como leram o artigo, constatamos de início que muitos não 
imprimiram o texto, leram na tela do computador. Obviamente essa distinção do 
suporte determinou as diferenças nas estratégias usadas. Os que leram na tela se viram 
impossibilitados de marcar ou sublinhar o texto, uma vez que arquivos em PDF 
geralmente não permitem esse tipo de marcas, procedimento considerado por eles 
muito comum quando o texto é impresso. Por outro lado, alguns recorreram à 
estratégia de transcreverem para uma folha do caderno os trechos que julgaram 
relevantes, utilizando-se, portanto, da escrita como suporte para a leitura e 
compreensão (MACEDO, 2017, p. 51). 
 

As marcações e os resumos foram estratégias usuais nas falas dos estrangeiros 

entrevistados. Ressaltamos que os resumos aqui citados não correspondem ao gênero resumo 

requisitados no contexto acadêmico, mas aparecem como sínteses do conteúdo para uma melhor 

memorização ou uma “escrita com as próprias palavras”, aproximando o conteúdo da realidade 

do estudante. “Destacamos a relação entre a leitura e a produção e quanto a escrita acadêmica 

revela como o aluno/autor apropria-se das ideias e conceitos que circulam no seu campo de 

pesquisa” (MACEDO, 2017, p. 52). 

A impossibilidade de se realizar marcações nos textos digitais, atualmente, é algo que 

irá depender do tipo de programa utilizado no computador para a visualização dos arquivos em 

PDF, já que muitos programas permitem marcações, comentários e uma vasta gama de 

funcionalidades. Ocorre que, os estudantes pesquisados por nós e, consequentemente, os 

estudantes pesquisados por Macedo (2017), parecem não conhecer tais funcionalidades, o que 

parece indicar pouca familiaridade com determinados conhecimentos do mundo digital 

(RIBEIRO, 2006; 2008; 2009), mesmo para estudantes com idades entre 18 e 25 anos, como os 

estrangeiros que vieram pelo PEC-G. Neste sentido, a leitura no impresso demonstraria maiores 

aprofundamentos nos estudos com o texto.  

 

Todos os alunos que leram no impresso realizam marcas variadas, tais como sublinhar 
trechos que sintetizam as principais ideias do autor, destacar palavras de um 
determinado parágrafo, destacar trechos não compreendidos, destacar referências 
citadas para ser lidas posteriormente, recorrer ao dicionário, recorrer ao Google 
acadêmico para pesquisar conceitos, fazer fichamento no caderno das principais ideias 
do texto, etc. em relação às marcas, um dos alunos afirmou que, baseando-se na sua 
experiência, “quanto mais difícil é o texto, mais marcas ele faz”. O que foi contestado 
por outros, que indicaram que quando um texto é muito difícil, nem marcas eles 
conseguem fazer, pois não conseguem produzir sentidos e por isso, não identificam 
nada que seja relevante (MACEDO, 2017, pp. 51-52). 
 

Diferentemente do que foi evidenciado por Macedo e Barroso (2010), a utilização do 

idioma crioulo pelos africanos no contexto universitário não foi por nós percebida. Isto se dá, 

provavelmente, pela pouca presença de mais de um estudante africano na mesma classe, o que 

só ocorre com as alunas Márcia e Marisa, em algumas disciplinas. Porém, para os latino-
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americanos, a utilização do espanhol é recorrente, em grupo, dentro e fora da universidade e na 

entrega das atividades em seu idioma, quando se trata de estudantes intercambistas.  

Na seção seguinte, que corresponde a uma subseção desta, em que tratamos das 

estratégias evidenciadas pelos estudantes, apresentamos, por meio dos relatos nas entrevistas, 

com quais gêneros esses estudantes lidam em seu dia a dia. Enfocamos quais as leituras e as 

atividades de escrita realizadas dentro e fora da universidade para conhecermos em quais 

ocasiões, geralmente, se lê ou se escreve. Além disso, buscamos demonstrar que ambas, leitura 

e escrita, podem aparecer como estratégias para uma melhor compreensão da língua, mas 

também, se dão em decorrência das atividades demandadas pelos cursos ou finalmente ocorrem 

para fruição.  

 

4.2.1 Leitura e escrita dentro e fora da universidade 

 

A maioria das ações que envolvem a leitura e a escrita apontadas pelos alunos estão 

ligadas às atividades desenvolvidas no interior dos cursos, como, por exemplo, a leitura de um 

artigo para o desenvolvimento de alguma atividade elaborada pelo professor previamente ou, 

ainda, para discussão em sala de aula. A maioria dos textos são em língua portuguesa, porém, 

quando se tratam de textos muito longos ou com palavras muito difíceis, são abandonados pelos 

alunos que ainda não são fluentes no idioma. É o que aponta Laura, a intercambista alemã que 

afirma não poder ler textos longos nem escrever.  

 

Escrita é muito difícil, não posso escrever, leitura depende do texto, alguns textos são muito 
fácil e eu posso ler todo e alguns não entendo nada, mas os textos de psicologia são muito 
filosóficos e são muito difíceis eu acho que é difícil o inglês, o alemão, mas o português é mais 
difícil mas as outras pessoas no meu casa falar é muito difícil para elas também mas alguns 
textos são fácil (Laura – Psicologia – 6 meses). 

 

Lívia, a estudante chilena, vê a leitura de diferentes textos como eficientes estratégias 

para melhor compreender a língua portuguesa, demonstrando que suas leituras, geralmente, 

estão relacionadas aos conteúdos do curso e a assuntos que despertam interesse como 

crescimento pessoal. Os relatórios foram apontados como atividades exigidas pelos professores. 

Além disso, a aluna afirma ser capaz, também, de realizar leituras em inglês, mas no momento, 

está priorizando as leituras em português porque, segundo ela, em decorrência do uso e de estar 

praticando o português atualmente, está esquecendo o espanhol – sua língua materna.  
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Geralmente eu leio coisas da faculdade, tipo artigos livros mais variados pra parte mais de 
biologia e coisas assim, escrevo mais trabalhos, relatórios que o professor faz escrever e por 
enquanto é isso, livros de crescimento pessoal também gosto, que eu comecei a comprar aqui, 
tem alguns em português em casa, tem alguns em inglês, em espanhol também. Hoje em dia 
[leio mais] em português, espanhol estou até esquecendo já [...] e eu acho que tem um problema 
na hora de me expressar mesmo nas provas e o professor geralmente exige muito isso. (Lívia 
– Medicina – um ano e meio). 
 

Lívia demonstra, ainda, interesse por leituras de sua área de estudo não indicadas nas 

disciplinas do curso, com o intuito de se atualizar com as questões brasileiras: 

 

Há, geralmente coisas de crescimento pessoal, livros, artigos de câncer, eu gosto, coisas que 
sejam mais direcionadas pra área mesmo. Eu sempre pego também o jornal, tem um jornal das 
SAMED que é o jornal do diário da medicina. Daqui de Minas Gerais, aí eu sempre pego ele 
pra ler pra se manter atualizada nessas coisas aqui também (Lívia – Medicina – um ano e 
meio). 

 

Alguns alunos apontam uma quebra de expectativa na forma como estavam habituados 

a fazerem as atividades escolares anteriormente, em face das atividades cobradas na 

universidade. Lívia aponta o fato de um professor ter pedido que os alunos realizassem um 

relatório em seu primeiro dia de aula no Brasil, evidenciando que há uma ruptura entre as 

práticas de letramento no ensino médio e as da graduação. O relatório foi por ela escrito, da 

forma como ela imaginava que devia produzir o gênero, porém, ao mostrá-lo a uma amiga, ela 

descobriu que havia diversos itens a serem corrigidos: 

 

Primeiro período, primeiro dia. Primeiro dia de aula a gente teve que entregar um relatório, 
eu nunca fiz um, eu fazia relatórios lá, mas eu não sabia como que era pra fazer um relatório 
aqui aí eu fiz meu relatório, eu mandei do jeito que eu pensava, mandei pra uma companheira 
da minha sala aí ela revisou, ela trocou as palavras que estavam errado e a ortografia, mandou 
de volta corrigido, eu mandei pra professora. Geralmente eu faço isso quando tenho dúvida, 
peço pra algum amigo ou alguém ajudar pra revisar (Lívia – Medicina – um ano e meio). 

 

Outro fato foi o gênero resenha requerido à aluna. Ao observar um exemplo 

demonstrado por sua monitora, Lívia acabou produzindo, então, a sua resenha “copiando” o 

que sua monitora havia lhe mostrado como referência. Conforme demonstra, apesar de sempre 

ter sido considerada uma boa aluna quando ainda estava no Chile, as coisas no Brasil parecem 

ter mudado, indicando a necessidade de aprender novamente a escrever academicamente, 

apontando que a forma como lhe ensinaram e efetivamente era aceito em seu país não se aplica 

aqui. Na verdade, a questão que se coloca é a ruptura com práticas da educação básica que não 
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se coadunam com as expectativas de leitura e escrita no ensino superior, questão levantada por 

todas as pesquisas sobre Letramento Acadêmico.  

 

Eu escrevia muito bem lá eu cheguei aqui agora mudaram as coisas. Mas a gente tem que 
correr atrás mesmo porque eu, o formato também dos trabalhos em geral eu entregava com o 
formato que eu fui ensinada aí a pessoa, “não Lívia, não é assim a capa do trabalho não é 
assim não, pra colocar as referências também não é assim não, pra colocar seu nome não é 
assim”, tive que aprender de novo. É porque o jeito que a gente usa é totalmente diferente 
(Lívia – Medicina – um ano e meio). 

 

As leituras de Márcia estão mais relacionadas com as disciplinas cursadas na instituição. 

A aluna afirma não gostar muito de ler e, quando lê, demonstra fazê-lo por meio de textos 

externos ao campo acadêmico, como manuais para jogos de xadrez e outros textos de 

entretenimento. Com relação à sua escrita, a aluna indica que nunca foi criticada por sua forma 

de escrever, considerando que, provavelmente, escreve como os alunos brasileiros. 

  

Então, com os termos lá da faculdade eu acho que não, que eu conseguia colocar palavras que 
realmente importavam que tivesse o mesmo significado lá, eu nunca, eu acho que eu nunca tive 
problemas com isso não, escrever, acho que escrevo certinho. Nunca me chamaram a atenção 
quanto a isso. Porque eu era considerada uma aluna normal, acho que nenhum professor via 
isso como um problema pra mim, me tratava diferente, me tratava igual um aluno brasileiro 
(Márcia – Bioquímica – 2 anos). 

 

O aluno Joaquim, apesar de dizer que não gosta muito de ler, demonstra gostar da 

escrita, principalmente a exigida pela universidade. Esse aluno está quase findando seu curso 

de Engenharia Agronômica, já realizou iniciação científica na universidade e, agora, está 

produzindo seu trabalho de conclusão de curso.  

 

Eu estou no 8º período, começar a mexer com TCC, eu estou no final do curso também aí, tem 
que começar a ver as formas de escrever e tem o projeto de iniciação científica também, o 
projeto, foi eu que escrevi o projeto. Aí, o que o curso me exige é isso, tem que escrever projeto, 
relatórios de visitas técnicas e quando eu comecei a fazer estágio eu comecei a mexer com 
coisas assim e tem as disciplinas que eu faço isso, mas é só isso o projeto e o artigo (Joaquim 
– Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

O aluno Mário, de Timor Leste, afirma ler os livros indicados pelos professores para o 

auxílio nas disciplinas de seu curso. Ele explica que já no primeiro período, orientações acerca 

da escrita de artigos científicos, resumos e resenhas começaram a ser oferecidas aos alunos.  
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Eu sempre leio os livros impressos na biblioteca, mas se eu leio é as matérias de sociais, 
naturais, as coisas que preciso ler e também as exatas também, eu preciso ler pra entender que 
responder as questões acho que é isso que eu ler e também o youtube que entrei e lê as coisas, 
ajuda bastante. Artigos científicos, primeiro período que a gente fez sobre resumo e resenha, 
foi tranquilo, tivemos que aprender tudo. Eu tenho muita vontade, tenho interesse de ler porque 
quando eu fiz a faculdade lá no nosso país, era, eu fiz naquele momento eu fiz filosofia, eu leio, 
sempre leio, vai pra biblioteca e pega os livros pra ler, eu gosto de ler, porque o nosso 
professor, algum professor que falou que quando você lê muito, sabe muito. Só as matérias, 
livros literários [...] (Mário – Engenharia de Produção – 2 anos e meio). 
 

Quando perguntado se suas leituras são realizadas em língua portuguesa, o aluno afirma 

que realiza leituras em inglês e em português, não encontrando muitas diferenças entre as 

línguas. Porém, ele acredita que se comunica melhor por meio da escrita do que da fala. 

Seguindo as orientações de um professor que afirmou que se conhece muito por meio da leitura, 

Mário diz sempre estar procurando livros na biblioteca. Esse aluno iniciou seus estudos 

superiores no curso de Filosofia no Timor Leste, porém não finalizou o curso e, posteriormente, 

veio para o Brasil cursar outra graduação. Podemos considerar que, mesmo em contextos 

diferentes, algumas das práticas adotadas no estudo de Mário possam ter sido desenvolvidas 

enquanto aluno do ensino superior em seu país, mas não se pode negar que independente do 

contexto no qual elas foram desenvolvidas, elas figuram como sendo estratégias de estudo no 

contexto brasileiro.  

Nilson, o aluno hondurenho, destaca como leituras realizadas no Brasil os livros 

indicados pelos professores para a realização de atividades acadêmicas, bem como a leitura da 

bíblia. Suas leituras são todas realizadas em português. Quanto à escrita, ela está relacionada às 

atividades do curso, na forma de posts na rede social Facebook e em cartas para a família. 

 

Eu escrevo tento escrever para a minha família, gosto de escrever, também resenhas e formas 
de pensar, talvez aparece lá no Facebook algo interessante que você gostou muito daí eu gosto 
e vou e escrevo, fica o arquivo lá. Algum ditado, algum pensamento [...] (Nilson – Engenharia 
Agronômica – um ano). 

 

Mesmo assim, Nilson demonstra perceber dificuldades em sua escrita se tratando do 

idioma português, inclusive causando prejuízos às avaliações realizadas na instituição. O aluno 

cita uma situação em que sua escrita não foi bem compreendida pelo professor, uma vez que 

ele afirma não ter conseguido compreender o que era solicitado na avaliação. Após certa 

resistência do docente, o aluno conseguiu se expressar de maneira a atender as expectativas do 

professor, mas, assim como outros alunos, afirma já ter “perdido pontos” tendo recuperado as 

notas em outras oportunidades.  
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[...] acho que nessa parte ainda há um pouco de problemas porque talvez o português é difícil 
e não tenho chegado ao nível de ter a facilidade de falar várias palavras de ter sinônimos, de 
ter conexões então acho que na parte escrita tem um pouco mais de problema porque o 
português é um pouco difícil então tem mais problemas. Já me prejudicou sim, no caso 
aconteceu no comecinho, eu acho que foi numa matéria, eu expliquei, eu não tinha jeito como 
explicar em português na hora da prova aí tem professor que vai lá e fala “não durante a prova 
não são permitidas perguntas”, aí você tenta achar um sinônimo ou conectivo, aí ele fala “não, 
não tem perguntas!”, aí você tem que responder do jeito que você sabe. É pior que deixar sem 
responder uma questão, no caso eu fui e respondi, no caso, acho que foram duas questões. Era 
prova aberta. Eu sabia, eu tinha a certeza que estava certo. Na hora da revisão o professor 
falou “não, tá errado!”, eu não entendia esse jeito de escrever. Aí a gente falou, falou, até que 
eu expliquei e deu certo (Nilson – Engenharia Agronômica – um ano). 

 

Suzan, intercambista mexicana, afirma gostar de ler livros que possuem relação com seu 

curso e livros literários. Apesar disso, ela afirma não ler muito e, quando o faz, faz em espanhol. 

Acerca das atividades em seu curso, a aluna conta sobre um artigo que produziu sobre uma 

investigação realizada destacando a importância do acompanhamento do professor da disciplina 

para que ela alcançasse uma boa nota: 

 

Quando entrei na universidade, tive que escrever um artigo. Tinha uma matéria que se 
chamava fundamentos da investigação e todos os semestres tive que fazer uma investigação e 
no final um artigo [...] acho que foi bom, tirei 90 e professor nos ajudava a revisar (Suzan – 
Engenharia de Produção – seis meses). 
 

Suzan não foi a única estudante que destacou a importância do auxílio dos professores 

em sua compreensão no contexto acadêmico brasileiro. Percebemos, através das nossas 

entrevistas com os estudantes que, apesar de alguns professores parecerem não compreender as 

dificuldades apresentadas pelos estrangeiros, inclusive, não oportunizando uma melhor 

explicação por parte deles de alguns conceitos mal avaliados em provas, outros se mostram 

abertos e sensíveis às condições dos estudantes. Apesar de não haver uma forma única 

estipulada pela instituição na maneira como os professores lidam com alunos estrangeiros – o 

que não poderia mesmo haver, uma vez que uma postura assim pela universidade poderia 

influenciar na autonomia dos professores –, uma atitude mais dialógica tem sido percebida por 

alguns.  

Um exemplo é a disponibilidade de professores para atenderem estudantes que 

apresentam dificuldades em seus gabinetes em horários alternativos aos horários das aulas. Tal 

atendimento, muitas vezes, parte do próprio professor que se coloca à disposição de alguns 

alunos para sanar dúvidas. Em conversa informal com um professor, nos foi relatado um dos 

auxílios oferecidos à estudante que cursa ciências contábeis e que não entendia o sentido do 
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conceito “depreciação12”, muito utilizado na área. Segundo o professor, a aluna sabia realizar o 

cálculo, porém não compreendia o sentido do termo por não o conhecer. Então, a fim de trazer 

um exemplo que se relacionasse mais à realidade da estudante, o professor explica, em uma 

espécie de analogia, que a depreciação de um bem seria como depreciar uma pessoa, ou falar 

mal de uma pessoa, desvalorizando-a. A partir deste exemplo, a estudante finalmente 

compreendeu o sentido da prática contábil e sanou essa dúvida. Destacamos, assim, a 

importância dessa sensibilidade pelos professores na compreensão das necessidades de seus 

alunos para que os esclarecimentos oportunos ocorram.  

Assim como Suzan, a africana Jéssica, que faz iniciação científica, aponta como 

principais atividades a escrita nas aulas, a escrita de relatórios, a escrita para a apresentação de 

trabalhos, artigos, etc. A aluna fala que chegou ao Brasil sem saber como redigir tais gêneros, 

porém, com a ajuda do professor que a orienta e através de pesquisas na internet, foi possível 

aprender como se faz. Para ela, tais dificuldades surgiram através da passagem entre o ensino 

médio e o ensino superior e não necessariamente em relação à língua, mas sim, ao fato de não 

ter sido explicado a ela como redigir tais gêneros. Nesta esfera, o professor é visto como alguém 

que realmente mostra qual o caminho a ser trilhado pelos estudantes e, comumente, pode ajudar 

a desvelar as práticas acadêmicas desconhecidas.  

 

Eu acho que foi as matérias na escola mesmo, na sala de aula, relatório de aula prática, que a 
gente tem muita aula prática, aí tem que fazer relatório, eu, no meu caso, eu faço iniciação 
científica aí eu trabalho no laboratório lá da faculdade, de vez em quando tem que fazer, eu 
tenho que escrever resumos, pra apresentar trabalhos, pra fazer banner, tudo isso tem que 
fazer. Teve assim com meu orientador de vez em quando também ele ensina, passa como 
escrever, as vezes eu procuro na internet também, colegas. [...] acho que foi mais no início 
assim que eu não tinha noção de nada porque eu vim do ensino médio direto pra universidade, 
não sabia nada por nada mesmo, foi um pouco difícil, ter que fazer aqueles relatórios não sabia 
o que era pra fazer (Jéssica – Bioquímica – 3 anos). 

 

Os alunos brasileiros e estrangeiros, como Jéssica, acabam sendo iniciados nas práticas 

típicas do campo acadêmico como a produção de artigos científicos, a escrita de resumos para 

eventos, preparação de apresentação de trabalhos, banners, etc. Isso evidencia que, para os 

estrangeiros, a questão linguística pode até figurar como uma dificuldade inicial, como 

realmente figura, já que é recorrente em todos os relatos, porém, após algum tempo de estudos 

                                                 
12 A depreciação diz respeito a perda de valor de um bem em decorrência do uso e de sua expectativa de vida por 
meio de cálculos matemáticos a serem deduzidos nas demonstrações contábeis, a fim de ajustar os valores destes 
bens à realidade das empresas. Infere que, uma vez em uso, um bem não pode ser representado unicamente pelo 
seu valor de compra, já que se desvaloriza por desgaste ou obsolescência.  
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e convivência no Brasil, é possível a apropriação em tal medida que a participação em eventos 

científicos se torna uma realidade.  

Conforme afirma Anderson, as atividades por ele desenvolvidas não estão muito 

relacionadas à escrita. A maioria das atividades são apresentações orais, porém, segundo ele, 

nem sempre os professores ou os colegas compreendem o que ele está dizendo. Apesar disso, 

há uma compreensão da sua condição de estrangeiro. Outro fato relatado é a demonstração aos 

amigos do que se deseja apresentar, além da apresentação em si, realizada por meio apenas da 

leitura dos slides. Isso denota que Anderson necessita desse suporte para cumprir com as 

exigências a ele apresentadas. 

 

Sobre a escrita não, mas de vez em quando a gente fazer apresentação que eles não entende. 
Mas as disciplinas que tem trabalhos de apresentação a gente sempre passar. Não fala rápido 
é que de vez em quando não é coerente, algumas frases não é coerente. Acho que agora é um 
pouco melhor, mas quando chegamos primeiro aqui, as aulas começaram e alguns dos 
primeiros trabalhos a gente apresentava e os professores não entendem, mas os trabalhos que 
a gente não entende, nós falamos pros nossos amigos e quando a gente tem que apresentar só 
lê, vendo no slide. Mas alguns professores eles nos entender porque sabem que somos 
estrangeiros e eles não preocupam muito com isso (Anderson – Engenharia de Produção – 2 
anos e 11 meses). 
 

Para a intercambista mexicana Letícia, as atividades sugeridas por seus professores são 

variadas e compreendem vários gêneros, tais como: resumos, resenhas, apresentações orais 

sobre textos lidos, etc. A aluna afirma realizar anotações para melhor compreender os temas 

estudados, além de outras estratégias como sublinhar e pesquisar termos desconhecidos na 

internet.  

 

[...] são atividades em aula, ele explica um tema e depois você faz uma atividade sobre esse 
tema. De tudo, fazer cálculos com conclusões, perguntas, de tudo, na verdade são muitas 
atividades diferentes, resumos, resenhas. Acho que impressos é mais fácil pra mim fazer 
anotações no papel, faço anotações no próprio texto já se tenho alguma coisa mais grande, 
algo mais importante, faço no caderno. Na verdade, não tenho muito o hábito de estudar. Eu 
só vou pra aula e já. Mas leio e sim, as coisas mais importantes sublinho. Eu aprendo mais na 
internet, se tem um tema por exemplo, eu não gosto muito de ler e fazer resumo. Eu procuro 
mais um vídeo, agora estou assistindo tudo em português, filmes, séries, tudo. Já entendo tudo, 
mas tenho que aprender (Letícia – Engenharia de Produção – um ano). 

 

A aluna africana Marisa afirmou gostar muito de escrever. Em seu curso, no momento 

da entrevista, ela se dedicava mais às disciplinas das áreas exatas, porém, devido a suas outras 

atividades, ela se pauta na escrita como uma forma inspiradora para si e para as pessoas com 

quem mantém contato.  
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[...] eu gosto muito de escrever, participar, fazer, inspirar as pessoas, disso eu gosto. Eu 
escrevo mais poesia ou coisas do cotidiano, ou por exemplo, qualquer coisa eu escrevo, por 
exemplo agora a gente tá tem esse conjunto de empresa júnior e a gente participa. Aí a gente 
tem que escrever os cases, semana passada eu estava escrevendo a respeito do edital de seleção 
para participar da nossa empresa e escrevi como a gente desenvolve o clima organizacional, 
eu escrevo de tudo é só aparecer, sempre gostei muito de escrever. Escrevo as vezes e-mail, 
agora na diretoria de gestão de pessoas, você tem que incentivar a galera que está na empresa, 
aí a gente escreve mensagens motivadoras, ninguém lê, mas a gente escreve (Marisa – 
Engenharia Agronômica – um ano e 11 meses). 

 

Com relação às disciplinas, a forma como sua escrita se daria era uma preocupação da 

aluna, já que ela não sabia se os brasileiros iriam interpretar bem o que escreve. Porém, com 

diálogo, o medo de não ser bem compreendida acabou diminuindo. Gostaríamos de chamar a 

atenção novamente do leitor aos acordos pré-definidos entre estudantes e professores, 

principalmente no que diz respeito à comunicação e interpretação das respostas em atividades 

avaliativas. No excerto abaixo a aluna demonstra que num diálogo com um professor ficou 

estabelecida a necessidade de ela prestar maiores esclarecimentos acerca das palavras escritas. 

A aluna afirma ter solicitado que, caso suas produções não apresentarem “a coerência esperada 

pelos professores”, fosse dada outra oportunidade para que ela se explicasse e, dessa forma, não 

se prejudicasse com relação aos resultados.  

 

[...] eu ficava, nossa como é que eu vou escrever porque as minhas entonações, a minha forma 
de falar e de escrever é diferente um pouco diferente, com o daqui, será que o professor vai 
interpretar bem o que eu estou a dizer? E eu sempre tive cuidado quando esse professor falou: 
“Marisa, se você tiver algum problema você vai lá na minha sala” e eu ia lá na sala dele 
conversava com ele, aqui, pode acontecer na minha prova de vocês não entenderem muito bem 
ou não ter a coerência que vocês esperam mas qualquer coisa eu posso vir aqui se vocês 
precisarem, eu posso dizer o que falta ou o que eu queria dizer, com o que escrevi (Marisa – 
Engenharia Agronômica – um ano e 11 meses). 

 

É recorrente a preocupação em não ser compreendido, principalmente em atividades 

avaliativas, por isso alguns acordos ocorrem gerando uma maior proximidade entre alguns 

professores e estudantes no objetivo de auxiliar a compreensão dos conteúdos. Em decorrência 

de conhecimentos prévios, os estrangeiros parecem já adentrar no Brasil considerando a adoção 

de algumas ações, como a fala mais pausada na interação ou maiores estudos da língua 

portuguesa. “A expectativa de não ser compreendido pelos professores já está presente no 

momento mesmo da decisão de estudar no Brasil, pois eles revelam ter plena consciência das 

diferenças entre as “duas línguas”, tanto na falada quanto na escrita” (MACEDO; BARROSO, 

2010, p. 613). 
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As falas acima indicam tentativas isoladas por parte de professores durante os eventos 
de letramento, como provas e seminários, no sentido de incentivo para que esses 
estudantes os procurem em caso de dificuldades com conteúdos de aula e explicitem 
sua não compreensão da língua que falam no que se refere aos aspectos da entonação 
e do ritmo, orientandos para que falem de modo mais pausado, por exemplo 
(MACEDO; BARROSO, 2010, p. 616). 
 

A leitura e a escrita exercitadas pela francesa Mirian acabam se restringindo a relatórios 

e preenchimento de documentos para o laboratório onde realiza seu estágio. Nele, há a 

possibilidade de trabalhar com documentos em língua inglesa ou francesa. Apesar disso, a aluna 

afirmou realizar a leitura de livros literários, fora do ambiente universitário, para conhecer mais 

palavras em português. “[...] devo fazer um documento com tudo ok, mas isso em francês e 

inglês, não em português” (Mirian – Pesquisadora, curso original: Engenharia Mecânica – 6 

meses). 

Conforme relata a aluna Nádia, as leituras realizadas em decorrência do curso são livros 

ou textos em língua portuguesa ou inglesa. A escrita se dá por meio das questões abertas nas 

avaliações ou da produção de resenhas de livros ou artigos das disciplinas cursadas. Além disso, 

a aluna relata seu interesse em compreender melhor a língua inglesa, fazendo, inclusive, leitura 

de jornais disponíveis online para o treino da língua: 

 

Assim, além da faculdade não muito. Só nas férias que eu tinha mais tempo, aí eu lia. Jornal 
não, só por exemplo, não tem jornais online? Aí eu entrava e lia, por exemplo tem da BBC, é 
porque eu estou tentando aprender inglês então eu decidi ler notícias em inglês e era isso que 
eu fazia principalmente (Nádia – Medicina – 2 anos). 
 

Em português, Nádia afirma o interesse por “adiantar” os conteúdos que sabe que serão 

abordados pelos professores no futuro. Por conseguinte, a aluna pesquisa materiais extras que 

se relacionam ao curso, bem como as determinações legais do Brasil para a sua profissão. Ainda 

sobre as atividades indicadas pelos professores, a aluna cita a escrita para a preparação de 

seminários, as anotações em sala de aula e as respostas produzidas para os “estudos dirigidos” 

elaborados pelos professores.  

Em suma, conforme a série de relatos apresentada, as produções escritas e leituras dos 

estudantes estrangeiros da UFSJ giram em torno das atividades do próprio curso, salvo as que 

são realizadas no intento de melhor compreender a língua portuguesa. A escrita aparece como 

uma atividade que, apesar de difícil, se dá no esforço da compreensão das aulas, e nem sempre 

se realiza em língua portuguesa. Ambas as dificuldades, com a leitura e com a escrita, são 

contornadas nos momentos em que são identificadas.  
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As atividades citadas pelos estudantes denotam, ao mesmo tempo, uma necessidade de 

cumprir com as exigências curriculares dos cursos, assim como de compreender melhor o 

idioma falado no país em que se encontram, uma vez que essa melhor compreensão pode gerar 

um efeito positivo na forma como estudam. Devemos recordar que falantes de outro idioma – 

os estrangeiros – carregam consigo toda uma trajetória cultural e identitária que essa linguagem 

exprime. “Assim, a língua escrita não é um mero objeto a ser controlado ou dominado pelos 

estudantes nem um simples instrumento a ser utilizado pelos professores para informar 

conteúdo, mas acima de tudo é constitutiva do sujeito que vive numa sociedade letrada” 

(MACEDO; BARROSO, 2010, p. 607). 

Na próxima e última seção, apresentamos quais foram as principais respostas acerca das 

dificuldades relatadas pelos estudantes e pela Assessoria Internacional da universidade. 

Retomamos a entrevista com a representante da ASSIN, realizada quando já estávamos de posse 

dos principais “achados” de nossa pesquisa. Neste momento específico, após conhecermos um 

pouco sobre a internacionalização realizada na universidade, buscamos verificar como o órgão 

compreende e se relaciona com os estrangeiros no cotidiano, atuando como um suporte 

institucional.  

 

4.3 Sobre as estratégias e dificuldades: a visão da Assessoria Internacional  

 

Após a leitura e sistematização das informações apuradas através das entrevistas com 

os estudantes estrangeiros, realizamos uma entrevista com a representante do órgão responsável 

pelas ações internacionais na UFSJ. Tal entrevista já foi abordada no Capítulo I deste trabalho, 

a fim de se compreender melhor como se dá a internacionalização da instituição. Porém, a 

retomamos aqui com o intuito de demonstrar o que foi dito acerca dos relatos dos estrangeiros 

comunicados por nós na ocasião.  

Através da flexibilização dos componentes curriculares, foi possível a percepção de um 

fato até então desconhecido, relativo a pouca ou nenhuma fluência dos professores e dos 

estudantes da instituição em línguas estrangeiras. A flexibilização dos componentes não apenas 

permitiria o aproveitamento de créditos de disciplinas cursadas aqui em instituições do exterior, 

como também visa fornecer aulas em outros idiomas. Porém, tal falta de fluência impossibilita 

que se ministre aulas em língua inglesa ou espanhola e, conforme elencado pela assessora 

internacional, não se pode exigir que os estudantes estrangeiros que aqui adentram sejam 

fluentes em português, já que a língua portuguesa não é uma língua falada internacionalmente.  
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Se você vai trabalhar com a internacionalização, seria muito ingênuo falar que qualquer 
pessoa para vir para cá tem que saber falar português. O português é uma das línguas mais 
faladas do mundo em termos de falantes nativos, mas ela não tem a força econômica, a força 
política de ser considerada a língua internacional (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 
 

Em relação à forma como o Brasil é visto em termos de potencial educativo, há um fator 

de atração para países da África ou América do Sul. Porém, quando enviamos estudantes para 

instituições estrangeiras, o inglês acaba se tornando um empecilho nas seleções. Neste sentido, 

seriamos atrativos para países com o desenvolvimento aquém do nosso, mas não estaríamos 

ainda aptos a proporcionar um ensino de base que favorecesse a entrada dos brasileiros nas 

universidades mais bem avaliadas em nível mundial. Conforme bem elencando pela assessora, 

temos uma população expressiva de falantes, mas não possuímos uma língua realmente forte 

internacionalmente. Isso irá influenciar, principalmente, em nossa produção científica que, 

apesar de expressiva nacionalmente, não proporciona grandes impactos internacionais (ZAGO, 

2011).  

 

De acordo com Subhuana (2005), o que se percebe é que, na hora de escolher um país 
para prosseguir os estudos, o Brasil acaba apresentando vantagens comparativas por 
conta das especificidades históricas, sociais, econômicas, educacionais e culturais em 
comum com outras nações do mundo, como as africanas e sul‐americanas. Além 
disso, a língua desempenha um papel fundamental nessa seleção, pois a exigência por 
exames de proficiência em língua inglesa, por exemplo, tendem a dificultar o ingresso 
de estudantes nas principais universidades do mundo. De fato, o Brasil se colocaria 
no contexto internacional de educação superior como um importante polo de atração 
para países em situação de desenvolvimento econômico menos favorável (OJIMA et 
al., 2014, p. 184). 

 

Tal fator acaba proporcionando um impasse nas ações de envio de brasileiros para o 

exterior, uma vez que, em muitas instituições, as aulas são ministradas prioritariamente em 

língua inglesa. Por isso, para a assessora internacional, oportunizar a oferta de disciplinas em 

inglês também representaria um ganho para esses brasileiros que devem ter proficiência para a 

realização de intercâmbios.  

 

Então nós temos aí, com a Coreia do Sul, com a China, com o Japão, e esses alunos falam 
inglês. Com a Índia, que a gente tá assinando agora, os alunos falam inglês, e eles vão receber 
os nossos alunos também em inglês. Então a primeira coisa essa necessidade dessa oferta de 
disciplinas em língua inglesa (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 

 
Sobre o assunto, abordamos a assessora com relação ao caso da alemã Laura que é 

falante do inglês e foi acolhida na UFSJ no segundo semestre do ano de 2017, com o objetivo 

de inquerir o motivo pelo qual a aluna então não recebeu aulas ministradas em língua inglesa. 
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A representante da ASSIN explica que, para a aluna em questão, foi montado um cronograma 

especial de estudos, como ocorre com casos parecidos. Tal cronograma irá variar de acordo 

com as necessidades do estudante que podem enfocar mais sua língua ou alguma na qual ele 

tenha maior proficiência dentre o inglês, espanhol e francês, ou enfocar o aprendizado na língua 

portuguesa através das aulas nas disciplinas em língua portuguesa e cursos paralelos de 

português para estrangeiros. 

 

Então vem um alemão, vem um estrangeiro, ele quer, ele precisa de aulas em inglês. Então a 
gente monta um programa especial de estudo para eles, então a gente conversa com 
professores que têm proficiência em inglês e eles oferecem uma disciplina para eles 
especialmente para eles em língua inglesa [...] algumas vezes eles fazem o sistema híbrido, o 
aluno assistir às aulas em português mais para interagir com os colegas, socializar, mas todo 
material de projeção, as leituras são feitos em língua inglesa e o aluno tem a opção de escrever 
os trabalhos finais em língua inglesa. (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 

 

Sobre as aulas de português para estrangeiros, a assessora internacional explica que a 

universidade está trabalhando em um movimento de valorização na oferta desses cursos. 

Inicialmente, tais cursos eram ofertados por meio do projeto de extensão denominado 

“Expression”. Mas, atualmente, as ações neste sentido encontram-se institucionalizadas através 

das aulas ministradas pelos alunos do curso de Letras da instituição. Além do curso ofertado 

pela própria universidade, os estrangeiros e brasileiros também contam com cursos de inglês 

advindos do programa “Idiomas sem Fronteiras”. A ideia é que tais cursos sejam ampliados 

com o oferecimento, também, em língua francesa e espanhola. 

Tivemos a oportunidade de presenciar duas das aulas do curso de português para 

estrangeiros ofertadas no segundo semestre de 2018. No semestre em questão algumas 

modificações foram implementadas pelo órgão, como o oferecimento da tutoria social que 

destinou dois alunos brasileiros para cada aluno estrangeiro, possibilitando apoio nas atividades 

desenvolvidas dentro e fora do curso. Através de um edital de tutoria voluntária, a ASSIN 

selecionou alunos interessados neste acompanhamento e irá emitir um certificado que contará 

como horas acadêmicas. Foi criado um grupo no WhatsApp com o objetivo de informar, 

semanalmente, aos tutores acerca das atividades que eles deveriam auxiliar. Uma apostila foi 

desenvolvida para o curso que aconteceu, no referido semestre, às sextas-feiras, das 13h às 17h. 

Para as aulas, os estrangeiros deveriam preparar atividades e apresentá-las para a turma, tais 

como levar músicas brasileiras com temas específicos, com letras que continham verbos no 

presente, no passado, além de pesquisar informações sobre comidas típicas ou folclore 

brasileiro. Os tutores também acompanharam nas viagens culturais realizadas.  
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É perceptível que a ASSIN vem sistematizando, cada vez mais, suas ações. Porém, 

lembramos que todos os fatos relatados sobre a oferta de cursos e tutoria social, bem como as 

viagens culturais, se dão com os estudantes situados na cidade de São João del-Rei, não sendo, 

ainda, igualmente oferecidos aos estudantes de outros campi.  

Sobre os cursos ofertados, a assessora ainda informou que, além de serem um centro 

aplicador do TOEFL, a universidade passará a ser também um centro aplicador do CELPE-

Bras. Essa mudança visa acrescer um maior interesse os estudantes estrangeiros em vir para a 

instituição, possibilitando, inclusive, que brasileiros tenham contato com línguas estrangeiras 

antes mesmo de realizar um processo de mobilidade como o intercâmbio. De acordo com ela, 

será criado um curso que se realizará a distância e poderá ser oferecido também para outras 

universidades. 

 

[...] nós entendemos que nós temos que criar condições de participação do aluno estrangeiro 
na nossa universidade, mas nós temos também que mostrar nossa língua, nossa cultura e usar 
dos processos de internacionalização para a valorização da nossa língua e da nossa cultura 
no estrangeiro [...] e criar um curso de português online que nós possamos oferecer para as 
nossas universidades parceiras pros seus alunos cursarem um português a distância antes 
mesmo de eles virem pra cá. Agora, a partir do momento que eles chegarem aqui, é garantido 
a eles que eles terão aulas de português pra estrangeiros e cultura brasileira [...] (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 

 
Isto posto, sendo centro aplicador do CELPE-Bras, ofertando um curso online de 

português para estrangeiros e outros cursos presenciais na instituição, a UFSJ visa dar ao 

estudante estrangeiro uma dimensão mais ampla acerca da cultura presente no Brasil. Conforme 

o relato da assessora, mesmo que o estudante estrangeiro não vá necessariamente estudar na 

UFSJ, ele poderá realizar o curso a distância e também se preparar aqui para o exame CELPE-

Bras. Sendo aluno da universidade, o estrangeiro também tem a possibilidade de realizar visitas 

culturais organizadas pela instituição.  

Conforme elenca a representante da ASSIN, a internacionalização fornece muitos 

ganhos para a universidade como, por exemplo, a visibilidade da instituição em termos de 

internacionalização na prática. Então, destacamos a fala da entrevistada quando afirma que os 

estudantes mal sabiam pronunciar o nome da cidade para onde estavam indo, mas tomaram 

conhecimento que havia uma universidade em Minas Gerais na qual eles poderiam cursar seus 

estudos.  

Neste sentido, destacamos o valor social da internacionalização como uma forma de dar 

uma visibilidade em nível internacional à universidade. Diversos estudantes destacam que, ao 

virem para o Brasil, desconheciam a universidade situada na cidade de São João del-Rei, 
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afirmando conhecerem outras de maior visibilidade. Assim, levantamos a hipótese de essa 

visibilidade internacional ser uma espécie de capital simbólico que a universidade vai 

acumulando, à medida que recebe estrangeiros e firma novas parcerias.  

Acerca disto, concebemos o capital simbólico como um fator que também pode se 

estender a uma instituição, não se tratando de algo puramente pessoal no sistema de relações 

sociais. A internacionalização, nestes termos, seria capaz de propiciar uma maior visibilidade, 

à medida que mais estudantes estrangeiros fossem recebidos e brasileiros enviados, em meio a 

parcerias firmadas com instituições de ensino estrangeiras. Tal trânsito não favorece apenas a 

mobilidade, mas proporciona a criação de redes de pesquisa, oportunidades de formação e 

aumento de financiamento governamental. Dentre outros fatores, uma universidade é 

considerada como sendo uma boa instituição, através de sua visibilidade em instâncias 

internacionais, tornando-a mais atrativa e competitiva. Segundo Nogueira e Nogueira (2004, p. 

51), 

 

[...] o capital simbólico diz respeito ao prestigio ou à boa reputação que um indivíduo 
possui num campo especifico ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em 
outras palavras, ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros. Geralmente, 
essa percepção está diretamente associada à posse dos outros três tipos de capital, mas 
não necessariamente. 
 

Uma vez inseridos na instituição, os estrangeiros desempenham algumas atividades por 

intermédio da assessoria internacional. Tivemos a grata oportunidade de acompanhar duas 

viagens à cidade de Ouro Preto, uma no segundo semestre de 2017 e a outra no primeiro 

semestre de 2018. As viagens são organizadas pela assessoria internacional e, ao chegar à 

cidade, os estudantes são conduzidos através de um cronograma cultural pré-estabelecido. O 

cronograma da última viagem envolveu visitas aos principais museus da cidade e na “Mina da 

Encardideira”, oportunidade na qual os estudantes puderam conhecer um pouco da rotina dos 

escravos que trabalhavam nas minas de ouro. Tais viagens foram realizadas no ônibus da 

instituição e, como não há uma vinculação de estudantes capaz de lotar um ônibus, os lugares 

ociosos são ocupados por estudantes brasileiros da universidade, através de indicação. A 

viagem não requer desembolso financeiro do estudante à universidade, os participantes são 

informados apenas que deverão arcar com seus gastos pessoais como alimentação e pagamento 

de entrada nos museus que não tiverem a entrada gratuita. 

 

A nossa ideia é que esses alunos estrangeiros que venham pra nossa universidade, e até os que 
não venham pra nossa universidade, porque a gente tá criando um programa, pra poder 
receber, inclusive, alunos que vão pra outras instituições mas se as suas instituições não 
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oferecem português pra estrangeiros eles fariam um período de um semestre com a gente antes 
de ir para as suas respectivas instituições, então a gente vai atrair os estrangeiros pra nossa 
universidade, nesse sentido, e ao mesmo tempo, divulgar a nossa língua e nossa cultura. Então 
a nossa ideia é usar todo o sistema cultural de Minas Gerais que é o que nós temos hoje [...] 
nós sabemos que Minas Gerais, desde os primórdios da nossa história, sempre teve envolvido 
nas relações políticas, nas relações econômicas, é a política Café com Leite, toda, a questão 
da Inconfidência Mineira, então é que eles conheçam, pela lente de Minas Gerais um pouco da 
cultura brasileira, então nós queremos mostrar a cultura brasileira pelo viés da cultura 
mineira. Então a gente tenta fazer algumas visitas culturais com eles, levamos a Ouro Preto, 
fazemos algumas palestras, convidamos alguns professores da história, da educação, pra falar 
sobre o sistema cultural, sobre arte, convidamos professores pra falar sobre arte no Brasil aí 
a gente visita Inhotim13, então a gente tenta trazer todas essas coisas [...] (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 

 

Quando perguntada sobre as dificuldades relatadas pelos estudantes, a representante da 

ASSIN afirmou acreditar que a maior dificuldade por eles apresentada é a saudade dos parentes 

que estão distantes. Ao tomar conhecimento das dificuldades linguísticas a nós relatadas, a 

assessora pareceu não conhecer tal fato. Conforme os relatos de alguns estudantes, os pontos 

perdidos em algumas avaliações em decorrência das dificuldades linguísticas são recuperados 

posteriormente e, por isso, eles não chegam a questionar os professores acerca da pontuação 

aferida. Na verdade, de acordo com os relatos, poucos alunos costumam conversar com os 

professores sobre as próprias dificuldades, preferindo discuti-las com os colegas. Se tais fatos 

não chegam aos professores, é realmente improvável que cheguem à assessoria internacional 

da universidade.  

 

Mas é mais, eles podem até falar, mas esse problema é maior nos que falam inglês, dos que 
falam espanhol, esses meninos não tem problemas, eles fazem aulas de português e eles se 
desenvolvem muito rapidamente e quando eles tem problema a gente põe o sistema de 
monitoria, eles são acompanhados por monitores especificamente pra eles, não são monitores 
da disciplina, a gente tem uma reserva de monitores que a gente pede a PROEN, 
semestralmente, esse ano nós temos 8 monitores, vagas de 8 monitores, pra gente poder 
contratar pra acompanhar os nossos alunos, então assim, eles, os que falam espanhol, no início 
pode achar que está tendo dificuldade, mas num instantinho eles se adaptam, inclusive porque 
a cultura é muito parecida, entendeu? (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 
 

Desta maneira, inclusive para ilustrar reclamações feitas pelos estudantes, quanto ao 

horário de chegada de alguns professores, a assessora internacional explica que a ASSIN não 

pode interferir na autonomia dos professores em sala de aula. Segundo ela, alguns alunos 

reclamam, por exemplo, que os professores chegam atrasados em cerca de 15 minutos nas aulas. 

                                                 
13 O instituto Inhotim é um centro de arte contemporânea e botânica idealizado por Bernardo de Mello Paz em 
meados da década de 1980, situado na cidade mineira de Brumadinho.  
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Tais relatos se dão por meio de alunos provenientes de uma cultura em que não existem atrasos 

em seus países. Contudo, são logo contornados por meio da explicação, pelo órgão, que alguns 

atrasos são toleráveis ou o próprio entendimento acerca do perfil dos estudantes da universidade 

que, em muitos casos, dependem de transporte por não serem residentes de São João del-Rei, o 

que acaba influenciando na rotina dos professores.  

Em face da demonstração de alguns relatos dos estudantes em relação às dificuldades 

da língua, e também os casos de prejuízos na avaliação em decorrência de erros gramaticais, a 

assessora explica que, quando se inscrevem para virem ao Brasil, os estudantes são esclarecidos 

acerca das condições das aulas. Se atendo ao caso da intercambista alemã Laura, a assessora 

internacional disse que, em seu caso, foi realizada uma reunião com a coordenadora do curso 

por ela selecionado e que foi acordado que a ela seria destinada uma monitora para a tradução 

das aulas para o inglês, já que as aulas vistas pela aluna seriam todas em português. Conforme 

o excerto abaixo, a universidade ainda não fornece aulas nos cursos em inglês, apesar de ser 

uma das metas do órgão.  

 

Então quando a gente identifica o problema, já desde o início igual ela, é mais tranquilo porque 
a gente tem um trabalhinho, mas a gente consegue adaptar, já que a gente não tem cursos em 
língua inglesa pra gente oferecer a gente vai tentando ver o que a gente consegue fazer pra 
não deixar de receber o aluno, os, como eu falei, os que falam espanhol, no início eles tem um 
pouquinho de problema, mas logo se adaptam e tem uns que já negociam com os professores 
[...]. (ASSESSORA INTERNACIONAL, 2018). 

 

As negociações com os professores também são recorrentes. Ao falar sobre a liberação 

dos alunos para viagens com a ASSIN em dias de aula, a assessora explica: 

 

De forma geral os professores são muitos receptivos ao aluno estrangeiro, quando os alunos 
tem um problema e trazem pra gente aqui na assessoria, a gente tenta intervir: marca uma 
reunião com o professor igual nesse caso, conversa, vê se é possível, de forma  nenhuma 
tentando impor qualquer tipo de coisa que a gente não tem esse direito de fazer, a gente só tem 
o direito de tentar explicar, de negociar com o professor, mas muitas vezes, isso nem chega a 
gente porque o aluno já tem a própria autonomia dele e ele mesmo já vai lá, já negocia com o 
professor, já resolve com o professor, e a gente nem fica sabendo, a gente só fica sabendo 
quando o professor não deixa, aí eles vem aqui e falam pra gente (ASSESSORA 
INTERNACIONAL, 2018). 
 

Logicamente, os problemas enfrentados e para nós relatados pelos estudantes 

estrangeiros, não chegam à ASSIN, como já comentado anteriormente, já que a tendência é que 

eles não falem para seus professores acerca de suas dúvidas. Neste caso, é compreensível que 

tais obstáculos não cheguem à assessoria. Logo, se as dificuldades não chegam, em outra 
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vertente, também não são desenvolvidas maiores medidas para que tais dificuldades sejam 

sanadas ou diminuídas. Em outros casos, as dificuldades são, realmente, sanadas de forma 

rápida ao longo do tempo no Brasil. Os relatos das dificuldades e das estratégias dos estudantes 

estrangeiros nos fazem acreditar que as estratégias parecem se diferir em face do tipo de vínculo 

do estrangeiro com a instituição, sendo intercambista em curto prazo ou não. Compreendemos 

que o prazo para os intercambistas é muito curto para a compreensão de um novo idioma, 

porém, percebemos que as ações tomadas pelos professores parecem favorecer mais esse grupo 

que aos demais que vem se graduar em nosso país.  

O curso de português para estrangeiros é visto com apreço pela assessora internacional, 

porém, poucos estudantes citam-no como uma estratégia para melhor compreenderem o 

português em seu contexto de estudos. É possível perceber, conforme os relatos verificados 

através das entrevistas, que algumas questões realmente são sanadas na socialização com 

brasileiros – além do tempo de permanência –, o que é refletido por diversos relatos que 

afirmam terem enfrentado diversas dificuldades no início, na chegada, mas não agora. Isso nos 

leva a crer que a questão linguística, para a maioria dos estudantes estrangeiros, é algo que 

acaba sendo incorporada à medida que eles aqui experienciam o curso e diversas outras relações 

sociais. Contudo, conforme afirma a assessora, alguns intentos do órgão ainda não são 

percebidos na prática como o oferecimento de aulas em línguas estrangeiras, por exemplo. 

No próximo capítulo, iremos aprofundar a noção de estratégias, passando a analisar as 

trajetórias de dois dos estudantes estrangeiros entrevistados que nos concederam uma segunda 

entrevista e nos contaram sobre como se deu a sua escolarização até a decisão de cursar o ensino 

superior no Brasil. Os alunos selecionados para essa segunda entrevista, conforme os 

pseudônimos já estabelecidos, foram Nádia e Joaquim. De acordo com Bourdieu (2004), para 

melhor compreendermos as estratégias utilizadas, devemos conhecer as trajetórias das pessoas, 

uma vez que as estratégias irão variar conforme as histórias de vida de cada um, capital cultural, 

capital social, capital econômico, habitus, etc.   
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5 AS TRAJETÓRIAS DE DOIS ESTUDANTES ESTRANGEIROS DA UFSJ 

 

Compreendendo a relação existente entre as estratégias e as trajetórias dos sujeitos 

pesquisados, lançamo-nos na verificação das trajetórias de dois dos 14 estudantes pesquisados, 

a fim de buscarmos o entendimento acerca de suas aspirações, condicionantes e maiores 

informações. Neste ínterim, nosso interesse primeiro é conhecer um pouco da trajetória escolar 

destes dois estudantes, compreendendo suas ações anteriores à inserção no ensino superior 

brasileiro, bem como o que os trouxe até aqui.  

Bourdieu (2008) afirma que a família corresponde à primeira instância educativa, 

promovendo uma importante função social na educação. Desta forma, modestamente, 

buscamos reconstruir essas trajetórias destes estudantes em uma entrevista tratada neste 

capítulo. Para o autor, quando pensamos nas histórias de vida, inevitavelmente estamos 

assumindo que a vida prescinde de uma história, o que, através do senso comum, poderia se 

relacionar a vida humana como um caminho percorrido.  

 

[...] ou como um encaminhamento, isto é, um caminho que percorremos e que deve 
ser percorrido, um trajeto, uma corrida, um curso, uma passagem, uma viagem, um 
percurso orientado, um deslocamento linear unidirecional (a “mobilidade”), que tem 
um começo (“uma estréia na vida”), etapas e um fim, no duplo sentido, de término e 
de finalidade (“ele fará seu caminho” significa que ele terá êxito, fará uma bela 
carreira), um fim da história. Isto é aceitar tacitamente a filosofia da história no sentido 
de sucessão de acontecimentos históricos, Geschichte, que está implícita numa 
filosofia da história no sentido de relato histórico, Historie, em suma, numa teoria do 
relato, relato de historiador ou romancista, indiscerníveis sob esse aspecto, 
notadamente biografia ou autobiografia (BOURDIEU, 1996b, pp. 183-184). 
 

No esforço de reconstituição de uma biografia, para que relatos como os colhidos aqui 

sejam apresentados, há uma preocupação com a coerência do discurso, no que tange à 

cronologia com a qual os fatos ocorreram – que nem sempre é bem estabelecida pelos 

entrevistados. Nestes casos, ao entrevistador é dada a tarefa de reconstituir os fatos seguindo 

uma determinada ordem lógica, em busca dessa coerência que o texto, fruto destas 

investigações, requer. Para Bourdieu (1996b), a identificação pessoal, a partir de critérios como 

nome, sexo, estado civil e outros fatores, constitui a identidade dos sujeitos que habitam o 

discurso no relato da biografia pessoal.  

É sabido que, em muitos casos, as entrevistas são momentos de aparente violência 

simbólica, parecendo-se mais com interrogatórios policiais do que com trocas amistosas ou 

demonstrações de grande interesse real na trajetória dos sujeitos pesquisados. Para esses 

últimos, haveria um “mercado protegido”, no qual as informações se dariam com maior 
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facilidade devido à familiaridade entre os interlocutores. Ao contrário disso, há um movimento 

em prol da autopreservação que influencia nos discursos, buscando um sujeito ideal aos olhos 

do pesquisador. 

 

Tudo leva a crer que o relato de vida tende a aproximar-se do modelo oficial da 
apresentação oficial de si, carteira de identidade, ficha de estado civil, curriculum 
vitae, biografia oficial, bem como da filosofia da identidade que o sustenta, quanto 
mais nos aproximamos dos interrogatórios oficiais das investigações oficiais – cujo 
limite é a investigação judiciaria ou policial -, afastando-se ao mesmo tempo das 
trocas intimas entre familiares e da lógica da confidencia que prevalece nesses 
mercados protegidos. As leis que regem a produção dos discursos na relação entre um 
habitus e um mercado se aplicam a essa forma particular de expressão que é o discurso 
de si (BOURDIEU, 1996b, pp. 188-189). 

 

Sendo a primeira instância educativa, famílias de determinadas camadas sociais 

desenvolvem estratégias de estudo para os filhos antes mesmo que eles ingressem no ensino 

formal propriamente dito. Assim, a escola na qual o filho irá estudar, o tempo disponível para 

que esse estudo se desenvolva e, principalmente, se futuramente o filho irá se profissionalizar 

e como, são definições inscritas ainda na esfera familiar. Sendo assim, as trajetórias podem ser 

compreendidas como “o caminho percorrido pelos atores sociais ao longo do sistema escolar e 

o significado atribuído pelos próprios atores a esse percurso” (PORTES, 1998, p. 251).  

As estratégias de estudo se focam na aquisição de capital cultural, porém ele se encontra 

influenciado também por outros capitais como o econômico e o social, por exemplo. Diversos 

autores (PORTES, 1993, 2014; NOGUEIRA, 2002, 2003; JAY, 2002; ZAGO, 2000, dentre 

outros) buscam compreender como as diferentes classes sociais adquirem seu capital cultural 

por meio da educação, demonstrando a existência de três classes basicamente, quais sejam: as 

camadas populares, as classes médias e as elites. Diferentes estratégias são criadas pelas 

diferentes classes sociais.  

Conforme afirmam Nogueira e Nogueira (2004), a forma como as famílias articulam 

suas estratégias irá depender do habitus constituído por essas famílias, o que, 

consequentemente, perpassa pela classe social à  qual essas famílias irão pertencer. Sendo 

assim, os indivíduos agem como que pertencentes a determinados grupos, mantendo 

comportamentos equivalentes e característicos. Essa forma de agir corrobora com uma espécie 

de reprodução dos modos e maneiras comuns àqueles determinados grupos. 

  

A posição de cada sujeito na estrutura das relações objetivas propiciaria um conjunto 
de vivências típicas que tenderiam a se consolidar na forma de um habitus adequado 
à sua posição social. Esse habitus, por sua vez, faria com que esse sujeito agisse nas 
mais diversas situações sociais, não como um indivíduo qualquer, mas como um 
membro típico de um grupo ou classe social que ocupa uma posição determinada nas 
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estruturas sociais. Ao agir dessa forma, finalmente, o sujeito colaboraria, sem o saber, 
para reproduzir as propriedades do seu grupo social de origem e a própria estrutura 
das posições sociais na qual ele foi formado (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, p. 
29). 
 

Desta forma, diferentes classes sociais se articulam de diferentes formas, valendo-se de 

estratégias possíveis para a escolarização de seus filhos, conforme seus interesses. Jay (2002) 

tratou da forma como as famílias da alta burguesia da Suíça encaram a escolarização dos filhos, 

mostrando que as escolas procuradas por essas famílias seriam as escolas formadoras de 

“dominantes”, com grande capital simbólico e passíveis de aumentar o capital social de seus 

estudantes. Tais escolas são consideradas como “escolas de acabamento”, ou “finnishing 

schools”, e se distinguem por seu alto custo e pelo esforço na “proteção de classe” que 

promovem.  

Apesar da importância do capital econômico acumulado para se custear estudos em 

escolas assim, há uma grande preocupação na aquisição de outros tipos de capital como o capital 

cultural, social e simbólico, uma vez que eles se tornam determinantes para o sucesso escolar. 

“Para manter sua posição dominante em relação ao conjunto da sociedade, a classe dominante 

deve reconverter uma parte de seu capital econômico em capital cultural, social e simbólico” 

(JAY, 2002, p. 122). Além disso, a formação integral da personalidade é um dos focos destas 

escolas, promovendo controle total sobre seus educandos através de modelos de internato.  

Por sua vez, Nogueira (2002) vislumbra nas famílias de empresários brasileiros uma 

realidade bem diferente com a procura de instituições particulares para toda a formação. Porém, 

não são escolas consideradas internacionalizadas ou bilíngues no país. A educação parece se 

voltar mais para que haja uma continuidade nos negócios das famílias, nos quais os filhos 

iniciam trabalhando desde muito cedo. A formação superior é vista como uma forma de se 

adquirir titulação e é encarada pelos entrevistados como ofertante de um                             ensino 

que não condiz com a realidade encontrada nas próprias empresas.                                    

“Por um lado, preocupam-se com a possibilidade de que instabilidades venham afetar os 

negócios familiares, comprometendo assim a futura posição social da prole. Neste caso, os 

títulos escolares poderiam servir como proteção contra uma eventual derrocada econômica” 

(NOGUEIRA, 2002, p. 59). 

Apesar disso, é notável que a busca de capitais como o social, cultural e simbólico, 

conforme aponta Jay (2002), é um fator importante na escolarização e, posteriormente, na 

própria forma de lidar com o mercado de trabalho. Rapidamente, o capital social pode ser 

definido com as relações estabelecidas entre um indivíduo e seu meio social. Tais relações 
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poderiam possibilitar prestigio social, promoções no emprego ou outros tipos de relações que 

beneficiem de alguma forma aquele que se estabelece nestas redes. O capital simbólico seria a 

uma boa reputação em determinado ambiente social, ou seja, a forma como esse indivíduo é 

visto em seu meio. Nos ateremos de uma forma mais intensa aqui ao capital cultural, já que “o 

sucesso escolar dependeria, em grande medida, do capital cultural possuído pelos indivíduos” 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, p. 42).  

 

A noção de capital cultural impôs-se, primeiramente, como uma hipótese 
indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de crianças 
provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso escolar”, ou seja, 
os benefícios específicos que as crianças das diferentes classes e frações de classe 
podem obter no mercado escolar, à distribuição do capital cultural entre as classes e 
frações de classe. Este ponto de partida implica em uma ruptura com os pressupostos 
inerentes, tanto à visão comum que considera o sucesso ou fracasso escolar como 
efeito das “aptidões” naturais, quanto às teorias do “capital humano” (BOURDIEU, 
2008, p. 73). 

 

Em “Os três estados do capital cultural”, publicado inicialmente em 1979 e traduzido 

para o português em 2008, Bourdieu define os três tipos de capital cultural por ele 

compreendido, quais sejam: o capital no estado incorporado, no estado objetivado e no estado 

institucionalizado. Resumidamente, o capital cultural no estado incorporado seria a 

incorporação pessoal, como o habitus, que se expressa nas atitudes do indivíduo indicando a 

pertença ou não de capital cultural, seja adquirido, seja através de transmissão hereditária. 

Basicamente, ao se observar os atos, a vestimenta ou outras características pessoais de 

determinados indivíduos, entende-se se ele se enquadra ou não em grupos relacionados ao que 

a sociedade considera como possuidores de “cultura legítima”.  

Em seu estado objetivado, o capital cultural constituiria as aquisições materiais que 

podem ser capazes de traduzir o capital incorporado existente. “Por consequência, o proprietário 

dos instrumentos de produção deve encontrar meios para se apropriar do capital incorporado 

que é a condição da apropriação específica, ou dos serviços dos detentores desse capital” 

(BOURDIEU, 2008, p. 77). Assim, para se possuir tais artigos, seria necessário, 

concomitantemente, a presença do capital econômico para a efetiva aquisição de bens materiais, 

ou mesmo, a transmissão via herança. São exemplos de capital cultural objetivado quadros de 

pintores renomados, monumentos, documentos escritos importantes historicamente, ou outros 

que traduzam um determinado status social.  

Por fim, o capital cultural em seu estado institucionalizado diz respeito à confirmação 

através de uma certificação ou diploma acerca daquele capital cultural adquirido através dos 

investimentos em educação. É a distinção social que é feita comumente entre os diplomados e 
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os não diplomados e que, acertadamente, os estudantes estrangeiros buscam alcançar em nosso 

país, muitos deles, visando a aquisição de uma profissão, ou mesmo um título para o retorno 

aos seus países de origem. É sabido que, apesar de conferirem aos seus possuidores certa 

proficiência em determinada área, as instituições que fornecem a formação se diferenciam entre 

si, configurando em diplomas mais reconhecidos que outros, dependendo de outros fatores 

relacionados às instituições.  

 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador um 
valor convencional, constante e juridicamente garantido no que diz respeito à cultura, 
a alquimia social produz uma forma de capital cultural que tem uma autonomia 
relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em relação ao capital cultural que 
ele possui, efetivamente, em um dado momento histórico (BOURDIEU, 2008, p. 78). 
 

Em suma, os “capitais” são adquiridos através das trajetórias pessoais dos indivíduos. 

“As crianças oriundas dos meios mais favorecidos não devem ao seu meio somente os hábitos 

e treinamento diretamente utilizáveis nas tarefas escolares, e a vantagem mais importante não 

é aquela que retiram da ajuda direta que seus pais lhes possam dar” (BOURDIEU, 2008, p. 45). 

Algo além é oferecido a esses indivíduos que, em alguns casos, é denominado por “dom”, 

porém, advém de uma trajetória anterior.  

As trajetórias dos indivíduos estão marcadas por uma espécie de “herança” deixada por 

seus antecessores, na maioria dos casos os pais, que também orientam, em alguma medida, as 

estratégias a serem desenvolvidas no interior das famílias. O terno herança não se refere 

propriamente a recursos econômicos a serem transmitidos, mas sim, de uma certa distinção 

social passível de ser alcançada que, é claro, depende, em muitos casos, de recursos 

econômicos, mas que está mais relacionado com as histórias anteriores. Um fato comum em 

nossa atualidade é o ingresso no ensino superior por jovens, mesmo que eles tenham pais com 

escolarização mais baixa com apenas o ensino fundamental, ou apenas o ensino médio. 

O contrário também é recorrente, quando jovens de famílias das camadas populares 

seguem na pouca escolarização dos pais e logo se lançam ao mercado de trabalho, ou, inclusive, 

quando jovens provenientes de famílias ricas escolhem a mesma profissão dos pais ou até 

estudam mais que eles. O fato é que há uma escolha investida de estratégias que visam: ou 

permanecer na mesma situação dos pais, ou subverte-la. Ambas, logicamente, implicam em 

tensões e conflitos. Como veremos mais adiante neste capítulo, em uma ou outra medida, Nádia 

e Joaquim se destacaram em face a suas histórias familiares. Nádia, porque, apesar de possuir 

ambos os pais graduados em enfermagem, alcançou o curso de medicina, socialmente mais 

reconhecido. Joaquim, por sua vez, apesar de possuir alguns irmãos já graduados, também se 
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destaca porque seu pai concluiu o ensino médio e sua mãe apenas o ensino fundamental. Sua 

área de escolha para o curso superior coaduna-se, inclusive, com o ministério onde o pai 

trabalhava em Cabo Verde.  

Ambas as histórias passaram pela escolarização que, em muito, influencia na descoberta 

de aptidão dos estudantes ao longo do processo e que, em muitos casos, realmente “certifica” 

que este ou aquele caminho poderá ser seguido por determinado indivíduo em decorrência de 

outro.  

 

A transmissão da herança depende, doravante, para todas as categorias sociais 
(embora em graus diversos), dos veredictos das instituições de ensino que funcionam 
como um princípio da realidade brutal e potente, responsável, em razão da 
intensificação da concorrência, por muitos fracassos e decepções (BOURDIEU, 2008, 
p. 231).  

 

A transmissão da herança implica em fatos como a consideração do “bom aluno”, a 

aquisição de prêmios por bom desempenho, as notas das avaliações e mais uma vasta gama de 

fatores que promovem a distinção nas instituições de ensino.  

A figura paterna é, sobretudo, um instrumento no desejo de permanecer ou superar sua 

história. Para Bourdieu (2008), aquele que, de alguma forma, supera o pai está dando 

continuidade a ele, mesmo que isso implique em seu “assassinato”, ou seja, na negação de se 

querer ser aquilo que o pai foi, por isso a relação é conflituosa. Na mesma medida, quando o 

filho escolhe a mesma profissão que o pai ou se lança no estudo daquilo que o pai gostaria, mas 

não alcançou, há uma espécie de “procuração” que garante a completude dos projetos paternos 

por meio de sua prole. “Aqueles, comumente chamados “fracassados”, são, essencialmente, os 

que erraram o objetivo que lhes fora socialmente atribuído pelo “projeto” inscrito na trajetória 

dos pais e no futuro que ela implicava” (BOURDIEU, 2008, p. 233).  

 

Herdar é transmitir essas disposições imanentes, perpetuar esse conatus, aceitar 
tornar-se instrumento dócil desse “projeto” de reprodução. A herança bem-sucedida é 
um assassinato do pai consumado a partir de sua própria injunção, uma superação dele 
destinada a conserva-lo, manter se “projeto” de superação que, enquanto tal, está na 
ordem das sucessões. A identificação do filho com o desejo do pai como desejo de ser 
continuado faz o herdeiro sem história (Ibidem, p. 232). 
 

Apesar disso, é sabido que essa superação da herança paterna apenas será realizada na 

presença de condições econômicas que a viabilize, interesse, motivação e satisfação de outras 

necessidades, mais básicas que a própria capacidade de se escolarizar. Como muito bem pontua 

Portes (2014), os estudantes provenientes de famílias das camadas populares, enfrentam 

diversos desafios na realização do ensino superior que estão além de questões propriamente 
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envolvidas nos cursos, constituindo “questões paralelas”. Tais questões resultam em uma 

limitação no acesso e capacidades do estudante que não possui recursos financeiros para arcar 

com materiais indispensáveis e, comumente, deve escolher cursos em período noturno para 

poder trabalhar durante o dia.  

 

Mas é exatamente a satisfação das necessidades básicas que pode liberar esse sujeito 
para outros empreendimentos constitutivos de uma boa formação escolar, da 
construção da identidade e da afirmação no mundo, além de assegurar as vantagens 
escolares que todos eles acumularam em um ambiente hostil a empreendimentos desta 
natureza (PORTES, 2014, p. 179). 
 

Em “A Escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura”, Bourdieu 

(2008) fala de como a presença dos capitais supracitados são determinantes na escolarização e 

sucesso escolar, apesar de tais “facilidades” serem comparadas largamente a dons naturais, 

quando, na verdade, mais se aproximam de dons sociais. Nesta medida, a escola legitima as 

desigualdades, não reconhecendo o esforço empregado de forma individual daqueles advindos 

de classes desfavorecidas. “A herança cultural, que difere, sob os dois aspectos [capital cultural 

e instituição escolar], segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença inicial das 

crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito” (BOURDIEU, 

2008, p. 42).  

O autor mostra que a taxa de “bons alunos” tende a crescer conforme a boa situação 

financeira dos pais, aliada a uma escolarização destes, em face que essa relação decresce quando 

os pais possuem uma situação financeira mais precária e baixa escolarização. A investigação 

das trajetórias dos estudantes é viável para a compreensão de como se constitui o seu capital 

cultural, fator determinante. Na mesma medida, é provável que os estudantes pertencentes às 

camadas populares que ingressam no ensino superior tenham tido algum fator diferente, seja no 

âmbito cultural, seja por influência de algum membro que tenha cursado o ensino superior, 

dadas chances escassas de jovens nestas categorias cursarem o ensino superior14. 

 

É provavelmente por um efeito de inercia cultural que continuamos tornando o 
sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da “escola 
libertadora”, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais 
eficazes de conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às 
desigualdades sociais, e sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom 
natural (BOURDIEU, 2008, p. 41). 
 

                                                 
14 Bourdieu mostra em seu texto que há uma relação aproximada de 40/1, ou seja, para cada 40 jovens pertencentes 
a camada superior, apenas um correspondente às camadas populares irá ingressar no ensino superior.   
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Como “dom natural” se consideram as aptidões para o reconhecimento de pinturas 

famosas, o domínio e desenvoltura para se frequentar espaços tidos como culturais que 

oferecem peças teatrais, musicais e outras oportunidades, não necessariamente, sob a mediação 

da escola. Os jovens pertencentes às camadas mais favorecidas, parecem herdar um certo 

“savoir-faire” e bom gosto que os distinguem e os alocam em uma posição mais legitimada 

socialmente, como se a eles o acesso privilegiado fosse natural, por direito.  

A aptidão para a aprendizagem de línguas também é algo a ser ressaltado, uma vez que, 

conforme a citação a seguir, a herança cultural transmite-se como que por osmose. Isso se deve 

ao fato de jovens pertencentes a camadas economicamente mais favorecidas conviverem 

diariamente com situações em que o que é aceito como “fala correta” pelas instâncias 

dominantes é protagonista, inclusive aprendendo outros idiomas em oportunidades de viagens 

internacionais com os pais. Por isso, geralmente não se considera que tais aprendizados se 

devem a trajetórias privilegiadas que se dão através de uma aprendizagem, ainda no seio 

familiar, sobre como ser e se representar na classe. Ao contrário disso, considera-se que esse 

perfil é o que se esforça e estuda, valendo-se, é claro, aos dons recebidos previamente para que 

essa “facilidade escolar” se dê.  

 

A parte mais importante e mais ativa (escolarmente) da herança cultural, quer se trate 
da cultura livre ou da língua, transmite-se de maneira osmótica, mesmo na falta de 
qualquer esforço metódico e de qualquer ação manifesta, o que contribui para reforçar, 
nos membros da classe culta, a convicção de que eles só devem aos seus dons esses 
conhecimentos, essas aptidões e essas atitudes, que, desse modo, não lhes parecem 
resultar de uma aprendizagem (BOURDIEU, 2008, p. 46). 
 

Bourdieu (2008) chama de “condições objetivas” os fatores que levam os pais a 

realizarem algum tipo de investimento para que os filhos estudem. Logicamente, a questão 

financeira é levada em consideração, mas a trajetória anterior dos indivíduos também é 

determinante para a decisão de se investir ou não no acesso à educação, com base em suas 

próprias demonstrações de sucesso, quando existem. Para as classes populares, o pensamento 

de que “isso não é para eles” acaba por limitar o acesso aos estudos superiores, aliado à 

necessidade de se iniciar o quanto antes no mercado de trabalho para auxiliar financeiramente 

a família. No caso das famílias de classe média, a falta de capital cultural pode se compensar, 

de alguma forma, aos encorajamentos dos familiares, em face dos resultados positivos 

apresentados.  

Consideramos que a vinda de estudantes estrangeiros para se titularem no Brasil se dá 

através de estimulo no meio social e também de investimento financeiro, mesmo para os casos 
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onde há o auxílio financeiro prestado pelo governo de seus países. Em alguns casos, conforme 

já abordado em capítulos anteriores, bolsas de permanência e alimentação são oferecidas para 

brasileiros e estrangeiros, em casos de programas que propiciam o intercâmbio bilateral como 

o BRAMEX ou o BRACOL. Em outros casos, apesar de afirmar possuírem subsídios o 

suficiente para se manterem em outro país, estrangeiros recorrem à universidade e conseguem 

vagas nas moradias estudantis ou descontos nos restaurantes universitários da instituição. O 

fato é que há sempre a necessidade de um investimento anterior para a viagem, gastos com a 

burocracia, primeiras despesas no país, além dos estímulos familiares que, em alguns casos, são 

determinantes para que os estudantes não desistam do curso, retornando sem a titulação.  

Além disso, há, conforme já abordado, o fato de ser a escola um ambiente onde as 

diferenças sociais se elevam e são notadas. No ensino superior não é diferente e logo os 

estudantes estrangeiros são vistos como enquanto tais, pessoas diferentes tanto em relação à sua 

condição social quanto à cultural. Existe um movimento, quase natural, nestes ambientes de 

conservação do status que se confirma através do favorecimento daqueles que já são, por 

demais, favorecidos, elevando sua distinção em face aos desfavorecidos. Essa desconsideração 

da cultura do outro, de seus valores e saberes anteriores, concorda com os modelos criticados 

pelos estudos de Letramento Acadêmico, correspondentes aos modelos de habilidades e de 

socialização.  

Ao considerar que os estudantes são iguais, em direitos e deveres, há também a 

consideração de que fatores como a escrita dos gêneros tipicamente tratados na academia são 

suficientemente dominados pelos estudantes (também os estrangeiros), não havendo a 

necessidade de esclarecimentos quanto às produções demandadas. Havendo a consideração de 

que a escrita dos gêneros se dá facilmente independentemente do contexto e que a escrita elenca, 

puramente, aspectos gramaticais que são, caso exista a necessidade, aprendidos na socialização, 

deixa-se de se considerar tantos outros fatores que permeiam os processos de escrita. Este é 

apenas um exemplo do que ocorre, em termos de desigualdade no ambiente escolar, conforme 

aborda a citação abaixo. No caso, alguém que consiga escrever de modo a atender 

satisfatoriamente às aspirações institucionais, será tratado com distinção.  

 

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos 
do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de 
avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças de diferentes classes sociais. 
Em outras palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles 
de fato, como iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção 
às desigualdades iniciais diante da cultura (BOURDIEU, 2008, p. 53). 
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Ademais, segundo o autor, “[...] os indivíduos que têm um nível de instrução mais 

elevado têm as maiores chances de ter crescido num meio culto” (BOURDIEU, 2008, p. 60). 

Desta forma, apesar de, no meio social e escolar, as diferenças entre as classes tenderem para 

uma legitimação daqueles com maiores condições devido ao seu mais alto capital cultural, deve-

se considerar que o meio em que o indivíduo cresceu é determinante para que ele seja 

constituído. Apesar disso, afirma-se que ambientes conhecidos pela disseminação cultural – 

como museus – são altamente acessíveis à todas as classes, como uma forma de reforçar a 

crença em uma dada igualdade social. Em face disso, esquece-se, como bem lembra Bourdieu 

(Ibidem) que é com 15 anos de idade que a maioria dos jovens passam a conhecer tais 

ambientes, sendo que, quanto mais alta é a classe social, mais precoces essas visitas se tornam.  

Torna-se, então, a escolha na frequência a esses ambientes condicionada à classe social 

com a qual o indivíduo se identifica, bem como ao nível de instrução obtido por ele. A escola, 

que poderia atuar como uma instância mediadora com esses ambientes, proporcionando a 

aquisição do capital cultural daqueles que não o possuem, acaba por premiar aqueles que já 

trazem esse capital de casa. Atuando de modo a sancionar, “[...] portanto, aquelas desigualdades 

que somente ela poderia reduzir” (BOURDIEU, 2008, p. 61).  

Na mesma medida, estabelecimentos conhecidos por sua capacidade em disseminação 

da cultura na sociedade, como os centros culturais, reproduzem o modelo de cultura que atende 

às classes mais economicamente favorecidas, a chamada classe “culta”. As outras classes 

sociais que tencionam ou são estimuladas a frequentar esses ambientes são condicionadas a 

permanecer em meio a práticas que não lhes são conhecidas, gerando, inclusive, uma exclusão 

destas. Nestes casos, longe de serem locais acessíveis à grande massa, os centros culturais se 

tornam ambientes nos quais, novamente, as classes altas se sentem contempladas.  

 

Se a ação de organização profissionais, esportivas ou familiares preexistentes pode 
incitar uma parte das classes médias e uma minoria das classes populares a uma prática 
cultural que não lhes era familiar, o Centro Cultural se viu imediatamente investido 
das características das instituições, teatros ou museus, que ele pretendia duplicar ou 
substituir: os membros da classe “culta” se sentem no direito e no dever de frequentar 
esses altos centros de cultura, dos quais os outros, por falta de uma cultura suficiente, 
se sentem excluídos. Longe de preencher a função que uma certa mística da “cultura 
popular” lhe atribuiu, o Centro Cultural continua sendo a Casa dos homens cultos 
(BOURDIEU, 2008, p. 62). 

 

Assim, muitas questões estão em jogo quando o assunto é bom desempenho ou sucesso 

escolar. Diferentes classes sociais demandarão diferentes estratégias e as oportunidades estão 

condicionadas às histórias anteriores. Por isso, nos debruçamos, nas próximas seções, em 

conhecer e apresentar, de forma resumida, como se deram os processos de escolarização de dois 
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dos estudantes estrangeiros pesquisados: Nádia, peruana estudante de medicina; e Joaquim, 

cabo-verdiano, estudante de engenharia agronômica. Passamos a apresentar suas entrevistas 

propriamente e, posteriormente, demonstramos nossa análise.  

 

5.1 Perfil e trajetórias dos alunos Nádia e Joaquim 

 

Nesta seção apresentamos os perfis dos estudantes estrangeiros entrevistados novamente 

com o intuito de conhecermos suas trajetórias familiares, buscando compreender como eles se 

inserem no ensino superior de nosso país. Apresentamos, inicialmente, a entrevista de Nádia, 

tecendo algumas considerações acerca dos pontos que mais se destacam na fala da aluna. Em 

seguida, apresentamos a trajetória de Joaquim. As informações apresentadas nas seções 

seguintes se referem, inicialmente, a uma segunda entrevista realizada com esses dois 

estudantes. Posteriormente, retomamos à primeira entrevista, com dados apresentados no 

capítulo IV, na intenção de relacionar as estratégias destes alunos com suas trajetórias. Os dados 

iniciais foram coletados em questionário aplicado de forma online que visa apresentar uma 

informação mais geral acerca dos estudantes e seus familiares. Finalmente, em uma seção à 

parte, buscamos estabelecer uma relação entre as entrevistas realizadas, considerando que 

ambas não se opõem, mas apenas nos auxiliam na compreensão da forma como os estrangeiros 

que estudam na UFSJ viveram sua escolarização até o ensino superior.  

 

5.1.1 Nádia 

 

Nádia é peruana e estudante de medicina, falante de espanhol, que está no Brasil há 

aproximadamente 2 anos. Seus pais possuem, ambos, ensino superior em Enfermagem. Nádia 

possui dois irmãos, ambos com ensino superior completos em instituições particulares. A 

estudante realizou toda a sua escolarização em instituições particulares e, quando perguntada 

no questionário preenchido previamente sobre os motivos pelos quais ela escolheu cursar 

medicina e sobre como se deu essa escolha, sua resposta foi: “porque sempre fui uma pessoa 

responsável, disposta e disciplinada, desde a minha perspectiva, essas são as qualidades de um 

bom médico. Foi por esse motivo que escolhi medicina. Não foi uma escolha difícil, estudar 

medicina foi o que sempre quis” (Nádia, 2017, questionário online). 

É perceptível que a relação entre ser disciplinada e a carreira médica são fatores quase 

naturais para a estudante. Nádia fez questão de ressaltar tais características inúmeras vezes 

durante a entrevista. Porém, é necessário que compreendamos por quais motivos a disciplina e 
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a disposição são comportamentos que parecem integrar o seu habitus, sendo, em alguma 

medida, também uma estratégia familiar marcada por sua trajetória. Nádia relata inúmeras vezes 

em sua entrevista sobre seu comportamento disciplinado e bom desempenho escolar: “desde 

criança eu sempre fui muito disciplinada, os professores sempre gostavam de mim e eu sempre 

estudava muito, era muito certinha, eu sempre tirava os primeiros lugares” (Nádia – Medicina 

– 2 anos). 

 

As marcas de sua posição social, os símbolos que a distinguem e que a situam na 
hierarquia das posições sociais, as estratégias de ação e de reprodução que lhe são 
típicas, as crenças, os gostos, as preferencias que a caracterizam, em resumo, as 
propriedades correspondentes a uma posição social especifica são incorporadas pelos 
sujeitos tornando-se parte da sua própria natureza (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, 
p. 30). 
 

Sua trajetória é marcada por um forte estímulo familiar. Seus pais são militares, ambos 

enfermeiros do exército peruano. O pai procurava sempre as melhores escolas para os filhos e, 

provavelmente, a disciplina inerente à profissão dos pais influenciou sua educação no ambiente 

familiar. Nádia, inclusive, relata um fato que ilustra essa questão quando afirma ter sido 

matriculada em uma escola de cunho mais religioso. Porém, quando o pai percebeu que não era 

dado um enfoque maior às disciplinas que ele julgava importantes, como matemática e “coisas 

mais fundamentais” – em suas palavras –, a estudante acabou sendo transferida para outra 

escola. Quando perguntada sobre como surge essa disciplina em sua personalidade, Nádia, 

parece considerar que é algo internalizado, sem explicação aparente, uma vez que seus pais não 

eram tão presentes no auxílio das atividades escolares. 

 

Na verdade, não sei, porque assim, eu lembro que eu tinha meu irmão, eu tenho dois irmãos, 
um que é dois anos mais velho e outro que é três anos mais velho. O outro que é dois anos mais 
velho, ele sempre tinha problemas na escola, então, a minha mãe, ela sempre ficava com ele, 
apoiando, nas tarefas e tudo mais, e eu ficava sempre sozinha e eu lembro que eu tinha meu 
irmão que era o mais velho que ele era também muito aplicado, tirava os primeiros lugares, e 
eu admirava muito ele, eu acho que ele foi uma influência e eu sempre tentava fazer as coisas 
sozinha, eu quase nunca precisei da minha mãe (Nádia – Medicina – 2 anos). 
 

Os irmãos mais velhos de Nádia cursaram o ensino superior, porém no Peru e em 

instituições particulares, ambos nas áreas da engenharia. No ensino médio, apesar de continuar 

possuindo um bom desempenho nas atividades escolares, Nádia confessa ter tido uma vida 

social mais intensa, o que, segundo ela, influenciou negativamente em sua preparação para o 
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ensino superior, impedindo-a de ingressar na instituição federal do Peru15 mais reconhecida. 

“Eu estava numa escola muito boa, muito boa, mas eu não me preparei porque eu tinha que, 

além do que era ensinado na escola, no ensino médio, eu preparava, estudar mais que tem esses 

cursinhos” (Nádia – Medicina – 2 anos). 

No excerto acima, Nádia demonstra uma consideração também presente no Brasil de 

que apenas o ensino ofertado nas escolas regulares não é o bastante para uma aprovação no 

ensino superior, sendo necessário também a realização dos chamados “cursinhos”. Ela então, 

realizou dois anos de cursinho, porém, mesmo assim, não foi aprovada na instituição que 

desejava. Como seus irmãos já estudavam em instituições particulares no ensino superior, seu 

pai lhe ofereceu o mesmo, responsabilizando-se pelo pagamento das mensalidades em uma 

faculdade particular, no curso de medicina, no qual Nádia estudou por dois anos. Segundo ela, 

convertendo para reais, a mensalidade do curso deveria custar cerca de R$ 2.000,00.  

 

Eu entrei nessa faculdade porque eu tinha um primo, que ele estava fazendo medicina também 
nessa faculdade particular aí foi uma referência, aí meu pai falou: ah você pode entrar lá e 
fazer, porque meu objetivo era essa federal, lá no Peru, não sei se realmente ela é muito boa, 
mas é muito reconhecida porque é a mais antiga. Todo mundo que tem vontade de estudar 
medicina, essa é o objetivo, é essa faculdade. Aí depois eu fiquei 2 anos, depois que eu passei 
aqui para a UFSJ aqui em São João (Nádia – Medicina – 2 anos). 
 

Assim como a disciplina, o interesse no curso de medicina parece ser uma consequência 

da forma como Nádia foi criada. Mesmo tendo os pais inseridos na área da saúde, por meio da 

formação em enfermagem, ela não acredita que tenha sido essa a influência para sua inserção 

no curso de medicina. “Eu acho que eu decidi mais estudar medicina porque eu acho que era 

um... eu sempre falei nossa eu sou uma pessoa disciplinada, eu sou uma das melhores na escola 

então, eu não sei, eu sentia que eu tinha que estudar medicina” (Nádia – Medicina – 2 anos, 

grifo nosso). Na verdade, a medicina, curso com alto reconhecimento social, parece ter sido a 

escolha mais óbvia para uma pessoa com o perfil e desempenho escolar anterior como o de 

Nádia. Percebemos também, que sua família possui diversos membros com curso superior, 

desde irmãos a primos, geralmente nas áreas das engenharias, cursos, na mesma medida, 

reconhecidos socialmente.  

Sobre o futuro, Nádia reconhece a importância de se especializar em alguma área médica 

antes de retornar ao seu país. Seu interesse se volta para a cirurgia cardiovascular, possuindo, 

segundo a aluna, entre 4 e 5 anos de estudos posteriores ao curso de medicina. Mas esse retorno 

                                                 
15 Universidade Nacional Maior de São Marcos, fundada em 1551, situada em Lima, capital do Peru e considerada 
a primeira universidade do país e mais antiga em todo o continente americano (UNMSM, 2018).  
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deverá se dar apenas quando a estudante se sentir realizada, já que parece buscar, através de 

seus estudos, certo reconhecimento social em seu pais.  

 

Ainda não pensei. Trabalhar lá no Peru... é porque eu acho que, o problema lá no meu país é 
que você precisa ser alguém, ser uma pessoa que tem seu título, ser uma pessoa assim, para 
todo mundo te considerar, então eu meio que, não sei se é um pensamento próprio meu mais 
eu acho isso, então eu gostaria voltar quando eu já me sinta realizada e eu consiga chegar e 
consiga mudar porque tem muita coisa para fazer lá, muita coisa... aí se eu vou chegar, eu não 
vou ter uma influência, então eu preferiria terminar, realizar, tudo o que eu vou, eu pretendo 
fazer, aí depois voltar para o meu país, mais ainda não tenho muito decidido isso, assim. (Nádia 
– Medicina – 2 anos). 
 

Quando perguntada se ainda se matem disciplinada cursando medicina no Brasil, a 

estudante declara que, ao contrário de seu país, seus colegas na universidade não parecem se 

preocupar tanto com seus resultados quantitativos nas avaliações do curso. Isso se dá porque, 

aparentemente, o que se nota mais é a prática médica e não o comportamento dos estudantes na 

parte teórica. Ao comparar o curso no Brasil com os dois anos cursados no Peru, a aluna explica 

que no primeiro semestre de curso na UFSJ, já se tem contato com os pacientes, diferentemente 

da atuação no Peru. Neste sentido, a aluna aponta uma característica do curso que se manifesta 

na prática médica, que é a não preparação para a conversa com os pacientes com vistas a se 

evitar os termos médicos utilizando uma linguagem mais acessível.  

 

[...] é mais com... no momento com o paciente falar, porque o problema é que, por exemplo, eu 
aprendi toda a parte técnica da medicina, mas eu não conheço as palavras assim, populares... 
e eu tenho muita dificuldade porque tem algumas palavras que você fala pro paciente e ele não 
consegue compreender [...] bom, um exemplo que eu já sei, mas que... por exemplo, quando a 
gente pergunta para o paciente como está as evacuações dele, essas coisas... a gente pergunta 
como que está o intestino do senhor, eu aprendi isso com a prática porque eu não falaria desse 
jeito e assim (Nádia – Medicina – 2 anos). 

 

Inferimos, então, que além de compreender, no ambiente universitário, uma linguagem 

própria da área médica traduzida para os padrões brasileiros, a estudante peruana também deve 

compreender, em sua atuação prática, formas mais eficientes de comunicação com os pacientes. 

Essa linguagem mais prática é uma aprendida no dia a dia, principalmente entre os colegas, 

com base em formas de linguagem oral que não correspondem ao letramento dominante próprio 

do curso de medicina, no qual se aprende a dominar uma linguagem técnica especializada. De 

acordo com Nádia, não são destinadas aulas para que se trate deste assunto. A forma de se 

comunicar com os pacientes é compreendida principalmente na prática do curso, através das 

dificuldades enfrentadas e na troca com os colegas da turma.  
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Essa diferença entre os termos compreendidos no curso de medicina e a forma como 

deve se comunicar com os pacientes se dá em decorrência aos múltiplos letramentos existentes 

em nossa sociedade. Neste caso, podemos destacar um letramento não valorizado – relativo à 

forma como as pessoas das camadas populares, atendidas por Nádia em seu estágio, se 

comunicam e se compreendem na vida prática –, em face ao letramento socialmente valorizado 

– que é a forma de se comunicar exercitada na academia. De acordo com Street (2014), a 

consideração de determinados letramentos em detrimento de outros é uma forma de dominação 

e controle social, não exercitados nas instituições de ensino. Em muitos casos, as pessoas 

atendidas por Nádia não frequentaram escolas e, por isso, é necessário que a estudante aprenda 

novas formas de comunicação para se aproximar de seus pacientes.  

 

Entre os processos institucionais que contribuem para a construção e a interiorização 
da voz pedagógica na escola, focalizamos a “rotulação do espaço” e os 
“procedimentos”. A institucionalização de um modelo particular de letramento opera 
não só por meio de formas particulares de fala e de textos, mas no espaço físico e 
institucional, que é separado do espaço “cotidiano” para fins de ensino e 
aprendizagem e que deriva de construções sociais e ideológicas mais amplas do 
mundo social e construído. Os “procedimentos” representam o modo como regras 
para o engajamento dos participantes como professores e como alunos são 
continuamente afirmadas e reforçadas dentro de práticas que supostamente têm a ver 
apenas com usar o letramento e falar dele: enquanto professores e pais parecem 
simplesmente dar instruções sobre como lidar com um texto, por exemplo, eles 
também estão confirmando relações de hierarquia, autoridade e controle (STREET, 
2014, p. 130). 
 

Apesar de parecer ser proveniente de uma família economicamente favorecida, Nádia, 

ao ser questionada sobre seus gostos culturais, assume não ter tido muito contato com literatura, 

teatro ou cinema. As leituras relacionavam-se às necessidades educacionais e eram estimuladas 

pelos professores.  

 

A parte mais cultural, é muito precária. A gente não tem isso. Eu lembro que todos os livros 
que eu consegui ler na minha vida foram na escola que eles indicavam, ah tem aquele livro... 
esse livro... esse livro... meus pais... por exemplo, eu nunca fui ao teatro, biblioteca em casa 
também não, a gente tinha livros, alguns livros porque eu tinha meus primos, que eles, eles 
conseguiam comprar os livros, aí depois eles passavam pra gente, tinha os livros, cinema sim, 
as raras vezes (Nádia – Medicina – 2 anos).  

 

Nádia parece se destacar dentre seus irmãos, inclusive em relação ao estudo da língua 

inglesa. Segundo a estudante, seu pai proporcionou as mesmas oportunidades a ela e aos seus 

irmãos. Os estudos de língua inglesa começaram para todos aos 15 anos, porém apenas ela 

conseguiu prosseguir até o final do curso. Apesar de ter realizado todo o curso de inglês, a 



197 
 
estudante afirma que, mesmo tendo facilidade na leitura e interpretação em língua inglesa, sua 

fala não se dá com facilidade.  

Destacamos os intentos do pai buscando oportunizar algumas experiências que julgava 

importantes para a formação dos filhos, garantindo a eles o pagamento das mensalidades nas 

escolas privadas e, mais tarde, nas faculdades. O curso de inglês, também, foi algo oferecido a 

todos a partir de uma determinada idade. Há, neste caso, o interesse pela escolarização dos 

filhos objetivando uma formação para além da sua, visando uma superação da herança 

(BOURDIEU, 2004) por ele deixada, podendo inclusive, ver nos filhos, a oportunidade de 

perpetuação [procuração] de projetos pessoais não alcançados.  

Na primeira entrevista de Nádia, a estudante afirma que quando decidiu vir para o Brasil, 

possuía informações anteriores sobre os cursos de medicina sabendo, inclusive, que muitos 

peruanos costumam realizar a graduação no Peru e especialização aqui. Desta forma, 

destacamos a importância da rede de relacionamentos para essa estudante que tomou 

conhecimento da possibilidade de realizar seus estudos em uma universidade brasileira via 

convênio internacional. Em sua preparação para o teste CELPE-Bras algumas estratégias já 

puderam ser evidenciadas, como a possibilidade de contratação de um professor para aulas 

particulares, a realização de leituras e a visualização de conteúdos em formato de vídeo, todos 

em língua portuguesa. 

Ao ser perguntada sobre os materiais utilizados no curso e apesar de ter possuído aulas 

de inglês ainda em seu país, a estudante relata que a leitura em português é, para ela, mais fácil 

que em inglês. Nádia afirma possuir certa facilidade no português considerando, inclusive, que 

a prova realizada para o ingresso na universidade não foi difícil. Um traço interessante de sua 

conduta enquanto aluna é a antecipação dos conteúdos que ainda serão ministrados, através de 

leituras prévias que levam a uma melhor preparação para quando esses conteúdos forem, de 

fato, abordados. Inquirimos se esse não seria um traço do fato de ser “disciplinada”, que a 

estudante afirma possuir. 

Durante as aulas, fotos e gravações são realizadas. Os materiais, quase sempre artigos 

ou capítulos de livros, devem ser resumidos e apresentados, ou terem questões especificas 

respondidas. Segundo Nádia, apesar de possuir apenas um caderno para todas as disciplinas, 

seu processo de escrita se dá quase completamente no computador. Por outro lado, algumas 

disciplinas possuem professores que, segundo a aluna, se comunicam de uma forma muito 

rápida e, caso sejam feitas gravações, elas não ajudarão muito. Nestes casos, o melhor a se fazer 

é realmente estar sempre atenta e anotar o máximo de informações possível.  
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Como a maioria dos estrangeiros, Nádia afirmou preferir realizar suas leituras em 

material impresso e suas estratégias de estudo se dão a partir do contato com esse material, por 

meio de um esquema básico definido por ela. Inicialmente, Nádia realiza a leitura integral do 

material, sem pausas. A segunda leitura se dá com mais atenção, enquanto marcações de trechos 

considerados por ela mais importantes são realizadas. A utilização de muitas cores também é 

citada como uma forma de organização do conhecimento, ou mesmo de hierarquização das 

informações no texto. Por fim, quando há tempo, a estudante relata escrever um resumo acerca 

da leitura. Ressaltamos que esse resumo se dá à título de síntese de informações e constitui um 

acervo pessoal da estudante, não sendo requisitado pelos professores propriamente.  

A seguir, trataremos dos relatos de Joaquim, nossa segunda entrevista deste capítulo.  

 

5.1.2 Joaquim  

 

Joaquim é de Cabo Verde, na África, estudante de Engenharia Agronômica e, quando 

preencheu o questionário, se encontrava no Brasil há 3 anos e 10 meses. Em seu país, apesar de 

a língua oficial ser o português, o idioma falado pelos cabo-verdianos é o crioulo. A 

escolaridade de sua mãe e de seu pai foi ensino médio e ensino fundamental, respectivamente. 

Joaquim possui 8 irmãos com diferentes níveis de escolaridade que variam entre ensino 

profissionalizante, médio e ensino superior. Sua escolarização se deu em escola pública e 

quando perguntado sobre a escolha do curso e sobre como se deu essa escolha, o estudante 

respondeu: “O gosto pelas diversas subáreas da ciência agrária. Foi difícil, uma vez que, na 

família não tem profissional da área e no meu país é uma área pouco explorada” (Joaquim, 

2017, questionário online). 

Inicialmente, Joaquim demonstra ter sido uma criança interessada nos estudos e nas 

artes, sempre muito participativo e alcançando boas notas nas avaliações, apesar de não se 

considerar como um dos melhores alunos, de acordo com o estudante, também não poderia 

figurar entre os piores. Ele declara ter facilidade na escrita de poemas, quando solicitado por 

suas professoras, porém tal comportamento cessou com o tempo. Ao ser perguntado sobre 

outras atividades culturais, Joaquim nos conta que em sua infância não foi comum a frequência 

em teatros ou cinemas. Devido ao baixo poder aquisitivo de sua família, não lhes era permitido 

frequentar tais ambientes e, em Sete Lagoas, cidade onde realiza seus estudos, também não 

estão presentes muitas atividades culturais.  
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Eu sempre fui um menino muito interessado em estudar, sempre mesmo. Eu sempre era o que 
tirava boas notas, eu nunca fui dos melhores mas também nunca fui dos piores, eu acho que eu 
estava mais pros melhores do que pros piores, eu sempre, no ensino básico eu era muito 
participativo, eu participava de várias atividades da escola, eu gostava muito de declamar 
poema, de escrever poema, essas coisas de lidar com o público, eu era muito aparecido, eu 
sempre estava assim, ou eu ia declamar poema, ou eu ia fazer teatro. Eu adorava fazer 
dramatização. Eu era muito aplicado, eu era... conversava muito, era muito conversador um 
pouco, mas eu era um excelente aluno (Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

Tal afirmativa do estudante acerca do seu interesse no estudo, assim como no caso de 

Nádia, parece, perante a ele, justificar sua inserção no ensino superior. De acordo com Joaquim, 

em Cabo Verde, nos dois últimos anos do ensino secundário, é de praxe que os estudantes façam 

uma espécie de direcionamento que pode favorecer a aprovação em alguma universidade, de 

acordo com as aptidões dos estudantes e com as áreas de estudo pretendidas. Tal 

direcionamento parece se dar com foco no mercado de trabalho e, além da área escolhida por 

ele, ciências e tecnologia, há ainda as áreas de humanas ou econômicas.  

Conforme aponta Gusmão (2009), a escolha do Brasil pelos africanos para fins de 

formação educacional leva em consideração a inserção e a tomada de consciência destes em um 

mundo globalizado. A procura pela formação situa-se além do puro intento de titulação, já que 

as relações estabelecidas para que essa formação se dê perpassam por relações de poder, 

significando posições de destaque social ao regressarem a seus países de origem. Dá-se, ainda, 

da mesma forma, para estudantes do Timor Leste e países da América Latina, para os quais, o 

fato de se realizar os estudos superiores em outro país já denota uma determinada distinção em 

face daqueles que não o fazem.  

 

Olhar os estudantes africanos em solo brasileiro faz supor a existência de relações 
supranacionais típicas de um mundo globalizado, no interior de um jogo de relações 
que lhe é próprio. Assim, a circulação internacional com finalidade de estudo faz-se 
no interior de um campo de poder que envolve a possibilidade da ascensão social e 
política para estudantes, famílias e grupos sociais diversos, que ordenam por 
mecanismos singulares um campo de tensão entre sujeitos migrantes, quando fora de 
seu lugar. Nesse sentido, a cultura apresenta-se como meio de avaliação das relações 
sociais entre indivíduos e entre estes e o país onde estão em busca de formação 
(GUSMÃO, 2009, pp. 16-17). 
 

Após a escolha, que se deu por meio de seus interesses durante toda a sua escolarização, 

Joaquim passa a se interessar pela área da engenharia, como expresso a seguir: “depois que eu, 

procurando o curso, que eu vi que eu gostava muito dessa questão da planta, de ler sobre a 

natureza, e eu vi que eu queria mais fazer um curso de engenharia agronômica do que 

engenharia mais especifica igual engenharia civil. Depois que eu vim pro Brasil” (Joaquim – 
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Engenharia Agronômica – 4 anos). Além das áreas de interesse, o estudante poderia ainda focar 

nos estudos gerais ou nos estudos de área técnica que, segundo ele, eram mais difíceis que a 

área geral e não eram largamente ofertados. Ao escolher a área geral, escolha que se dá por 

disciplinas, o aluno afirma já possuir, na época, convicção acerca de sua área de interesse.  

Saber o que se deseja, apesar dos poucos estímulos institucionais que o estudante parece 

ter recebido, é algo importante, já que as universidades avaliam o histórico dos estudantes. “[...] 

quando você entra na universidade, eles pedem seu certificado e seu histórico, então eu fiz lá 

uma matéria de humanística, área de humanas, então eu não posso entrar na universidade pra 

fazer um curso de engenharia civil, não existe isso, isso não existe, a universidade não te aceita” 

(Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

Meu pai, ele foi funcionário do Ministério da Agricultura muito tempo, então eu já sabia, o que 
a pessoa pra trabalhar em tal área precisa ter. Eu já procurava pelas matérias, então eu dava 
lições pros meus colegas, falava oh, você quer fazer concurso, olha eu acho que esse concurso 
aqui tem mais a ver com a área tal (...) eu tenho curiosidade e eu fiquei meio interessado nesse 
aspecto e eu tinha uma noção de como funcionava porque eu tinha meus irmãos, ou a gente 
fazia o dever de casa [...] Ai a gente vai descobrindo as coisas, acho que mais por curiosidade 
mesmo e com as experiências dos meus irmãos e pessoas mais próximas (Joaquim – 
Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

Joaquim, assim como outros estudantes africanos que participaram deste estudo, sabia 

desde a juventude que, para prosseguir em seus estudos seria necessário se mudar do país. Há 

poucos membros de sua família no país africano e as experiências de seu pai como funcionário 

público e de seus irmãos que foram cursar os estudos superiores em outros países, favoreceram 

que os processos para se estudar fora fossem considerados. Nas escolas de Cabo Verde, mesmo 

as escolas públicas, há um enfoque no ensino de línguas estrangeiras como o francês e o inglês. 

O aluno explica que em diversos países é necessária a comprovação da proficiência em um 

destes idiomas para estudar. No Brasil, os estudantes de países conveniados ao PEC-G ou PEC-

PG devem comprovar a proficiência através do CELPE-Bras, mas para os advindos de países 

lusófonos, essa proficiência não é exigida. 

É notável o interesse de Joaquim em dominar outros idiomas além daqueles falados em 

Cabo Verde. Ele relatou ser falante de português e crioulo, além de conhecer um pouco de 

francês. Em relação ao inglês, Joaquim revela possuir dificuldade proveniente de um baixo 

rendimento durante sua escolarização. Em duas oportunidades, Joaquim se deparou com 

obstáculos advindos de suas dificuldades com o idioma. Inicialmente quando tencionou estudar 

na China e, quando prestou o exame TOEFL, alcançando uma nota baixa, mesmo tendo um 
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grande dispêndio financeiro com a inscrição no exame. É notável que, em meio a 

internacionalização, a não proficiência em determinados idiomas impossibilita que se tenha 

acesso a determinados cursos em determinados países.  

 

Eu tenho certa dificuldade porque eu fiquei com trauma de inglês. Formei no ensino médio e 
minha nota não foi lá grandes coisas pro inglês, então eu tive que recuperar minha nota em 
inglês, a procura, não sei se pra China, aí então eles me desclassificaram porque eu tinha a 
nota muito baixa em inglês, mas minha nota não era baixa, era boa mas não era muito boa, 
então eles me desclassificaram ai eu tive que fazer o TOEFL e eu fui fazer o TOEFL, paguei 
caro pra fazer o TOEFL e eu fui muito mal no TOEFL e ai, eu fiquei traumatizado, mas agora 
eu estou estudando a língua mais a fundo. (Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

Ao ser perguntado sobre as melhores formas de se estudar um novo idioma, o aluno diz 

que não costuma se interessar pelos chamados “cursinhos”, acreditando que a prática diária, em 

meio a uma maior imersão no idioma sejam mais eficientes para o aprendizado. Desta forma 

ele explica que sua irmã, que atualmente reside no Senegal, país que tem como uma de suas 

línguas oficiais o francês, esteve em Cabo Verde e lhe ensinou sobre o idioma. De acordo com 

o estudante, mesmo tendo realizado dois anos de estudos em francês durante sua escolarização, 

foi possível aprender mais com sua irmã e os amigos dela que falavam em francês do que 

durante o curso. “Convivendo com as pessoas diferentes e você vai comer alguma coisa, você 

encontra o pessoal de outro país aí você vai conversando aí você vai aprendendo a língua”. 

(Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 A aprendizagem de novas línguas parece constituir o cotidiano de estudantes de alguns 

países africanos, já que existe uma pluralidade de idiomas falados, além do idioma oficial, no 

caso de Cabo Verde, que é o português. A língua portuguesa, de acordo com o estudante, não é 

um idioma amplamente exercitado no dia a dia de seu país, sendo falado apenas no contexto 

escolar e com estrangeiros. Entre os africanos, há a predominância do crioulo e outros idiomas 

que irão variar de acordo com a localidade, como também ocorre no Timor Leste. Isso faz com 

que os africanos e timorenses tenham que lidar com várias línguas, o que pode facilitar a 

aprendizagem de novos idiomas.  

Conforme bem expressam Silva e Morais (2012), em alguns países lusófonos, a prática 

do idioma oficial se situa mais em contextos institucionais ou formais. Outros idiomas são 

difundidos de geração em geração e praticados de forma oral e em localidades situadas a uma 

determinada distância das capitais destes países, que são os locais em que essa difusão do 

português se dá com maior intensidade. Países africanos como Cabo Verde e Guiné-Bissau 

geralmente apresentam maiores interações em crioulo que países como a Angola, Moçambique 
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e São Tomé e Príncipe que possuem uma maior presença de pessoas se comunicando em 

português, mesmo em contextos mais íntimos, como os familiares.  

 

Embora oriundos de países em que o português é o idioma oficial do Estado, para 
muitos desses alunos a utilização dessa língua estava restrita a situações de 
estabelecimento de relações burocráticas com a administração pública em espaços 
como escolas, embaixadas, órgãos do governo. Para aqueles oriundos de Cabo Verde 
e de Guiné-Bissau, por exemplo, toda a comunicação em seu cotidiano familiar e de 
amizades era feita em crioulo. Por outro lado, os estudantes angolanos, moçambicanos 
e são-tomenses afirmam que, mesmo em contextos familiares, a língua portuguesa é 
a mais utilizada. Alguns dos estudantes de todas essas nacionalidades conhecem 
outras línguas de seus países, principalmente pela convivência com pessoas mais 
velhas da família, como avós e tios, mas dificilmente conversam fluentemente e 
frequentemente por meio delas. Importante ressaltar que a grande maioria das pessoas 
ouvidas na pesquisa morava, antes da vinda para o Brasil, nas capitais de seus países, 
cidades onde a língua oficial é mais difundida (SILVA; MORAIS, 2012, p. 168). 
 

Sobre a vinda para o Brasil, Joaquim afirma ter tido como opções Brasil e Portugal, já 

que ambos os países são falantes de português, língua oficial em Cabo Verde. De acordo com 

o aluno, seu pai o aconselhou a vir para nosso país, porém sua mãe já residia em Portugal devido 

a um tratamento de saúde. O estudante reclama da burocracia demandada por ambos os países 

e pelo alto custo desta burocracia. Finalmente, a vinda para o Brasil se deu porque a 

documentação para que os estudos fossem realizados em Portugal não ficou pronta no prazo. 

Isso indica que o Brasil não foi a primeira opção do estudante, diferentemente de Nádia.   

Seja como for, apesar de haver uma espécie de barreira linguística que impede que os 

estudantes não fluentes em determinado idioma estudem em países que exigem sua fluência, 

em termos de custos, o Brasil parece se destacar dentre outras opções existentes. Conforme 

apontado por alguns estudantes, na maioria dos países do exterior, o ensino é pago, então, custos 

extras são considerados como os custos de permanência e mensalidades. No Brasil, através dos 

programas de cooperação, os estudantes podem estudar em universidades públicas, o que 

implica no não pagamento de mensalidades e torna menos dispendiosa a jornada pela formação. 

Conforme aponta Subuhana (2008), o custo de vida no Brasil é um fator atrativo.  

 

Vale notar que em termos de custos, sai mais barato mandar um filho para prosseguir 
seus estudos no Brasil do que na África do Sul, Austrália, EUA, Inglaterra e Portugal, 
por exemplo. O custo de vida do Brasil seria mais baixo que dos países citados. A 
oportunidade também é apontada como um dos fatores que traz esses estudantes ao 
Brasil (SUBUHANA, 2008, p. 10). 
 

Ao ser perguntado sobre o que deseja fazer futuramente, quando terminar seus estudos, 

Joaquim fala do desejo de prossegui-los e, após ter estudado um pouco mais, retornar e ajudar 

seu país. A satisfação com os estudos é evidente e o desejo de retornar ao país com maiores 
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conhecimentos norteia a busca do estudante por mestrados em sua área. De acordo com ele, a 

volta para seu país com uma titulação maior pode proporcionar que mais estudantes se preparem 

em prol de auxiliarem o desenvolvimento do país. Quando realizamos essa entrevista, o aluno 

estava prestes a defender o seu trabalho de conclusão de curso e, concomitantemente, 

participando de processos seletivos para cursos de mestrado. Hoje, 05 de dezembro de 2018, 

tivemos a grata notícia que o estudante foi aprovado no Mestrado em Solos da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB.  

 

Olha, o que que acontece (...) eu acredito que (...) eu venho de Cabo Verde com o objetivo de 
ajudar um dia meu país só que, chegando aqui no Brasil, eu gostei muito do Brasil, não vou 
negar, é um país muito bom, muito bom mesmo. Então eu gostei muito do Brasil e, de certa 
forma, a gente fica com aquele receio que não vai dar certo, mas eu creio que eu quero ficar 
no Brasil, continuar estudando no Brasil pra depois de estudar um pouco, voltar pra Cabo 
Verde [...] fazer mestrado e depois voltar. Eu tentei o mestrado aqui e não passei. Aí eu estou 
vendo agora outros processos seletivos, estou aberto mais pra questão de ir pro Nordeste. 
(Joaquim – Engenharia Agronômica – 4 anos). 

 

Retomamos às estratégias citadas por Joaquim em sua primeira entrevista, com vistas a 

situar sua trajetória, Joaquim desenvolve diversas estratégias mesmo antes de sua vinda para o 

Brasil. O fato de desejar estudar no exterior, buscar estabelecer uma área para focar seus estudos 

com base nas necessidades de seu país e, provavelmente na influência do pai que trabalhou no 

Ministério da Agricultura de Cabo Verde, o auxiliaram na busca de informações sobre as 

possibilidades de se estudar no exterior e em qual país. A própria escolha pelo Brasil se mostra 

estratégica, uma vez que já era do conhecimento do estudante que nosso país se destaca 

mundialmente na área da agricultura. Desta forma, não se pode negar que a profissão do pai e 

o contato com outros indivíduos que trilharam o mesmo caminho que ele desejava integram um 

importante capital social ao cabo-verdiano.  

Em relação ao estudo, Joaquim afirmou não ser uma pessoa muito interessada na leitura, 

apesar de ter relatado, posteriormente, seu interesse, quando mais jovem, na escrita de poemas 

para as atividades escolares. Neste sentido, a leitura de livros de sua área não constitui uma 

prática recorrente, já que, conforme o próprio estudante relatou, estudar a partir de muitos livros 

não se mostra tão necessário quando o professor “explica bem”. Assim, a forma como os 

professores conduzem suas aulas, irá também, em certa medida, condicionar a forma como o 

estudante irá estudar: se por meio de gravações, pela leitura dos slides disponibilizados pelos 

professores, pesquisas na internet, parafraseando os conceitos estudados, ou mesmo 
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exercitando sua escrita por meio da produção de gêneros acadêmicos requisitados pelos 

professores.  

Assim como Nádia, Joaquim nos relatou que necessita lidar com pessoas que não estão 

ligadas à universidade para realizar trabalho de campo. Como Nádia, que deve lidar com seus 

pacientes durante o estágio supervisionado, Joaquim visita fazendas e fornece assistência à 

produtores rurais. Com essa experiência, o aluno verificou que existe um vocabulário 

“diferente”, utilizado pelos produtores, não exercitado e não ensinado na academia, por isso 

alguns termos vistos em seu curso não podem ser utilizados com essas pessoas e algumas gírias 

faladas durante essas assistências não são por ele compreendidas. Apesar da dificuldade, 

Joaquim acredita já ter compreendido bastante no contato diário. 

Importante ressaltar também que o aluno já havia realizado uma iniciação cientifica e 

estava na etapa de escrita de seu TCC quando nos concedeu a primeira entrevista, fatores que 

requerem maiores conhecimentos de produção no meio acadêmico. Destacamos que Joaquim 

não é um único estudante que se engajou em atividades acadêmicas como a iniciação científica, 

por exemplo. Marisa também já havia desempenhado funções como monitora de disciplina e 

integrante de uma empresa júnior da universidade. Essas atividades acabam gerando um 

destaque maior ao estudante e denotam a superação das dificuldades, que não são desaparecem 

por completo, mas que parecem diminuir à medida que o estudante se engaja mais na 

instituição.  

Conforme Joaquim afirmou, o português, hoje, é para ele uma necessidade. Não se trata 

de uma necessidade de se sentir superior aos seus, conforme ele afirma ser comumente 

interpretado, mas de alcançar os seus objetivos. Falando bem a língua portuguesa, para esse 

estudante, maiores possibilidades de mercado e também de aprofundamento nos estudos podem 

ser alcançadas, podendo constituir um aumento em seu capital cultural, social e simbólico que 

deve ser aproveitado. 

Finalmente, as preferências de utilização de suporte também parecem determinar a 

forma como as leituras são realizadas e como o próprio estudo das disciplinas é conduzido. 

Joaquim afirma preferir a leitura em suportes impressos, afirmando ser melhor, já que o brilho 

da tela do computador causa dificuldades visuais. Uma vez impresso, o texto é grifado com 

marcadores de várias cores e anotações ao longo dele podem ser realizadas.  

A seguir, buscamos estabelecer uma relação entre as duas entrevistas apresentadas, 

comentando, mais especificamente, proximidades e distanciamentos nas duas trajetórias 

analisadas em meio aos aspetos sociais que norteiam as ações destes indivíduos.  
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5.2 Trajetórias de estudantes estrangeiros, uma síntese 

 

Ambos os estudantes afirmaram ter possuído, em alguma medida, sucesso durante sua 

escolarização. Nádia busca afirmar, através de sua dedicação, as boas colocações perante a 

turma com os prêmios recebidos por bom desempenho. Joaquim, apesar de não citar a obtenção 

de prêmios por bom desempenho escolar, afirma ter sido um dos melhores alunos, alcançando 

o que se esperava em termos de desempenho. Sabemos que quanto mais se aproxima do que é 

esperado pelas instituições de ensino, mais se aproxima também da cultura dominante vigente. 

“O sistema escolar cobraria dos estudantes, explicita ou implicitamente, uma série de atitudes, 

comportamentos e conhecimentos e um conjunto de habilidades linguísticas que apenas aqueles 

socializados na cultura dominante poderiam apresentar” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, p. 

42) 

Essa consideração de ser um “bom aluno”, no caso do estudante Joaquim e a fala de 

Nádia que afirma ter sido disciplinada e “certinha”, nos faz referência ao que, na visão deles, é 

fundamental para se alcançar determinado sucesso escolar. Reconhecemos que não é 

característica de alunos que alcançam níveis mais altos de escolarização comportamentos como 

indisciplina ou indiferença com os conteúdos ministrados. Desta forma, manter-se “na média”, 

ou mesmo se esforçar para alcançar destaque frente aos colegas, se mostram estratégias 

satisfatórias que demandam capital cultural suficientes e que podem resultar no ingresso em 

cursos valorizados nos círculos sociais dos estudantes  

Além disso, essa “adequação” ao que é esperado pelas instituições de ensino faz parte 

de uma das formas de adaptação à cultura dominante, que se dá através do reconhecimento de 

sua legitimidade e posterior esforço para se alcançar o que é valorizado nestes ambientes 

sociais. Nessa acepção, ser bom aluno, ou buscar aprender um novo idioma, como é o caso do 

inglês, ou do português aqui no Brasil para a entrega das atividades, denota o reconhecimento 

das estruturas sociais e o desenvolvimento de estratégias para lidar com os percalços 

encontrados no caminho. “É o caso, por exemplo, do indivíduo que não domina plenamente o 

padrão culto da língua, mas que, apesar disso, reconhece a superioridade desse padrão de 

linguagem e busca, em alguma medida, adequar-se a ele” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, 

p. 39). 

 

Os indivíduos que sustentam as formas dominadas da cultura podem, por outro lado, 
da mesma forma como ocorre no interior de um campo específico, adotar uma de duas 
estratégias diferentes. A primeira, mais comum, consiste em reconhecer a 
superioridade da cultura dominante e, em alguma medida, buscar se aproximar ou 
mesmo se converter a essa cultura. Tem-se aqui o que Bourdieu chama de “boa 
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vontade cultural”: um esforço de apropriação da cultura dominante por parte daqueles 
que não a possuem. A segunda consiste em se contrapor à hierarquia cultural 
dominante visando reverter a posição ocupada pela cultura dominada (NOGUEIRA; 
NOGUEIRA, 2004, p. 38). 
 

No caso de Nádia, seu desempenho escolar é tão notável que, para ela, outro curso não 

se justificaria, senão medicina, devido a seu alto valor social. A isso se soma uma possível 

influência dos pais, ambos com formação em enfermagem. Porém, apesar de os pais serem 

ligados à uma área da saúde, Nádia não menciona influência direta ou mesmo “pressão” para 

que seus estudos focassem nessa área, já que a formação de seus irmãos não acompanha a dos 

pais. Joaquim, por sua vez, também escolhe uma área de grande valor social, considerando as 

necessidades de seu país, fortemente influenciado pelo foco no mercado de trabalho e pelo 

ministério em que seu pai trabalhou.  

Desta forma, acreditamos que os estrangeiros Nádia e Joaquim possuem, em alguma 

medida, ao menos os capitais social e cultural, uma vez que não podemos opinar com certeza 

acerca de seu capital econômico, inferimos que ele se mostra presente em alguma medida. Tal 

inferência pode ser feita pelo fato de o pai de Nádia buscar sempre por escolas de qualidade 

para seus três filhos, propiciando o ensino particular desde o início de sua escolarização. Já para 

Joaquim, apesar deste aluno não ter frequentado instituições particulares, vemos que poucos 

membros de sua família ainda se encontram no continente africano, evidenciando que, de 

alguma maneira, os que estão em outros países possuíram condições financeiras para tal. No 

caso de ambos, suas famílias parecem não requerer que eles retornem aos seus países com 

urgência após o termino da graduação, preferindo que mais estudos sejam realizados à volta do 

estrangeiro para auxiliar financeiramente a família com sua nova profissão.  

Como já explicado em Macedo e Barroso (2010), e pelo próprio aluno Joaquim, o 

modelo de ensino em alguns países africanos é um pouco diferente do modelo percebido no 

Brasil, relativo à escolarização. Alguns estrangeiros, inclusive, citaram em ambas as pesquisas, 

uma percepção sobre a descontinuidade entre sua escolarização anterior e o ensino ofertado na 

universidade. Importante ressaltar que essa descontinuidade também é reforçada em diversos 

estudos sobre Letramento Acadêmico realizados com estudantes brasileiros. Porém, com os 

africanos, como bem pontuam Macedo e Barroso (2010), a definição de qual área seguir se dá 

ainda no ensino médio, o que irá influenciar nas disciplinas a serem cursadas após a escolha. 

 

Além do citado acima, acrescentamos uma outra hipótese sobre a causa de tais 
dificuldades, referente à diferenciação de modelos de ensino no Brasil em comparação 
com os países de origem dos estudantes, pois o sistema de ensino em boa parte dos 
países participantes do PEC-G é técnico, ou seja, a escolha profissional se dá desde o 
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ensino médio. Exemplificando: um estudante que tenha pretensão de cursar 
engenharia tenderá a fazer um curso técnico mais voltado para a área de exatas, 
frequentando, dessa forma, os institutos médios industriais, diferentemente de quem 
tem pretensão de seguir uma formação humana, que buscará pelos institutos médios 
voltados para as humanidades (MACEDO; BARROSO, 2010, p. 613). 
 

Nos relatos de Joaquim predominam uma grande preocupação com a preparação para o 

mercado de trabalho, que pode se relacionar com o modelo de ensino vivido por ele em Cabo 

Verde. Desta forma, provavelmente, determinadas áreas, em detrimento de outras, podem ser 

estimuladas em decorrência das necessidades do país e das próprias expectativas dos alunos 

quanto ao seu futuro profissional. Segundo Joaquim, os cursos de Engenharia Agronômica do 

Brasil são reconhecidos internacionalmente pelo ensino, bem como pelas condições do solo e 

novas tecnologias exercitadas em nosso país. Para alguns estudantes, a escolha do curso fica 

condicionada a possibilidade de oferta de vagas, uma vez que não são, necessariamente, todos 

os cursos, em todas as universidades que estão disponíveis. Dessa forma, não cabe ao aluno, 

por vezes, a escolha da cidade ou da universidade a se estudar, como já dito anteriormente.  

Os estudantes relataram, ainda, a presença de pessoas, tanto para auxiliá-los de alguma 

forma na obtenção de informações para a vinda quanto para o desenvolvimento de estratégias 

de estudo nos cursos da universidade. Para Bourdieu (2008), essas relações criadas podem gerar 

algum tipo de benefício aos indivíduos, constituindo, inclusive, seu capital social, uma vez que 

esses agentes estão inseridos, de alguma forma, em determinados grupos sociais e com eles 

passam a interagir. Logo, a conversa com outros estrangeiros para a compreensão de como seria 

a vida em nosso país, as influências na determinação de qual área de estudo seguir – pelos 

familiares –, ou as relações que se estabelecem aqui entre colegas ou pessoas não ligadas à 

universidade, figuram como uma rede de reconhecimento e conhecimento mútuos:  

 

O capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse 
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a 
um grupo como conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades 
comuns (passíveis de serem recebidas pelo observador, pelos outros ou por eles 
mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e úteis. Essas ligações 
são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço físico (geográfico) ou 
no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas inseparavelmente 
materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o re-conhecimento 
dessa proximidade. O volume do capital social que um agente individual possui 
depende então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente mobilizar e 
do volume do capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de 
cada um daqueles a quem está ligado. Isso significa que, embora seja relativamente 
irredutível ao capital econômico e cultural possuído por um agente determinado ou 
mesmo pelo conjunto de agentes a quem está ligado (como bem se vê no caso do novo 
rico), o capital social não é jamais completamente independente deles pelo fato de que 
as trocas que instituem o inter-reconhecimento supõem o reconhecimento de um 
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mínimo de homogeneidade “objetiva” e de que ele exerce um efeito multiplicador 
sobre o capital possuído com exclusividade (BOURDIEU, 2008, p. 67). 
 

A procura por iguais, a fim de compreender como se dá a vinda ao Brasil para fins de 

estudo, pode ser vista como uma espécie de autoproteção em que um membro do grupo espera 

por informações fidedignas para a sua tomada de decisão, viajar ou não, proferir ou não 

determinada palavra ou expressão comumente utilizadas em seu país, morar ou não em 

determinada cidade, por exemplo. Isso se percebe, inclusive, quando um estrangeiro chega de 

um país em que já se encontram pessoas de seu país estudando. Em ações solidárias, os 

estrangeiros que aqui estão há mais tempo chegam a buscar os seus em aeroportos, hospedar 

em suas casas, acompanhar em atividades cotidianas nos primeiros dias e aconselhar sobre o 

novo país ou a nova cidade aos recém-chegados.  

Não foram citados, por Nádia ou Joaquim, pessoas de seus países que os ajudaram como 

nos exemplos que citamos acima. Porém, diversos outros estrangeiros relataram terem tais 

auxílios, constituindo uma rede que se fortalece a cada novo estrangeiro originário de seus 

países. Os próprios respondentes deste capítulo relataram auxiliar estudantes africanos ou 

latino-americanos que vão chegando, mostrando-se interessados, inclusive, em visualizar as 

listas de estudantes aprovados a cada semestre. Essas relações também podem ser responsáveis 

pela proteção do habitus desses estudantes, uma vez que os mantêm próximos e em relações de 

amizade e cooperação entre os alunos que já se encontram a mais tempo no Brasil e aqueles 

que acabam de chegar. Esse comportamento faz com que esses estudantes se aproximem de sua 

cultura e realidade, mesmo em outro país, o“[...] que refletiria as características da realidade 

social na qual eles foram anteriormente socializados” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2004, p. 

33). 

Sobre a compreensão do “jogo acadêmico”, é possível afirmar que ambos os estudantes 

parecem adaptados e aptos no desenvolvimento de estratégias para dar prosseguimento em seus 

estudos. Portes (2014) cita o caso do aluno Esdras, estudante pobre da Universidade Federal de 

Minas Gerais, como alguém que se adaptou rápido ao ambiente universitário, em decorrência 

de alguns fatores que lhe propiciaram maior integração. O acesso a equipamentos que facilitam 

sua “vida acadêmica”, melhoria temporária da situação financeira de sua família, rendimento 

escolar e o bom relacionamento com os colegas e professores tornou-o, como o autor denomina, 

um “sujeito filiado”. Sendo assim, seus esforços se voltam para a realização de um mestrado 

tão logo termine o curso, o que faz dele, alguém mais “naturalizado” ao ambiente e ao seu 

próprio jogo.  
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Nádia e Joaquim pretendem continuar os estudos após a conclusão de seus cursos. 

Porém, Joaquim, assim como Esdras desejava, foi aprovado em um curso de mestrado antes do 

término de sua graduação. Isso demonstra a percepção das regras do jogo acadêmico por alguns 

estrangeiros que, além de conseguirem se titular em cursos superiores, partem para a obtenção 

de aprovações em cursos de pós-graduação. No caso de Nádia, ela pode fazer uma residência 

se especializando em alguma área específica, o que potencializa e legitima ainda mais o seu 

trabalho como médica. Apesar de não se encontrar ainda no momento de buscar uma 

especialidade médica, a estudante já está à procura de informações sobre qual área escolher e 

qual cidade oferece o curso desejado, o que implica em pesquisas mais aprofundadas e 

investimento tanto financeiro quanto de tempo dedicado aos estudos. 

Podemos constatar a partir das entrevistas realizadas que, apesar de haver relações 

tensas entre os estudantes e alguns professores, é comum a disponibilidade dos docentes para 

que dúvidas sejam sanadas dentro e fora da sala de aula. Os próprios respondentes deste capítulo 

afirmaram acreditar possuírem boas relações com seus professores, o que, apesar de ser uma 

estratégia não tão exercitada pelos estudantes pesquisados, marca, de alguma forma, as 

trajetórias destes estudantes que acabam sendo vistos como “bons alunos” e/ou “participativos”. 

Esse contato auxilia na estruturação da rede de relacionamentos que pode coadunar em 

preciosos contatos para a continuidade da escolarização.  

Em sua pesquisa sobre estudantes das camadas populares, Portes (2014) destaca a 

importância da boa relação com os professores como sendo fator de facilitação na trajetória 

acadêmica. Neste contexto, o professor é visto como uma figura de autoridade, importante na 

formação do conhecimento destes estudantes, mas nem todos os professores favorecem esse 

tipo de relacionamento que parece proporcionar uma maior abertura para que os estudantes 

comuniquem suas dúvidas. Tal relação se aproxima com a relação descrita por alguns 

estrangeiros que são recebidos por seus professores em horários extraclasse para que dúvidas 

sobre os conteúdos sejam sanadas. Essa proximidade, quando existe, é vista com satisfação 

pelos estrangeiros.  

 

O estudante verá com alegria a presença marcante de professores que “possibilitam o 
relacionamento”. E ele começa com a participação em sala de aula. Uma participação 
que é subordinada à permissão do professor. Pergunta-se sobre àqueles “professores 
que dão mais liberdade para isso”. Aparecem, assim, aqueles professores que 
produzem algumas brincadeiras de “bom gosto” na sala, conversam no corredor, 
recebem nos gabinetes para orientação de leitura, organização de seminários e se 
colocam à disposição para orientações diversas. O importante aqui é o movimento dos 
jovens em direção aos professores, no sentido de uma exploração de conteúdo, e a 
busca de um aprofundamento fora da sala de aula. Segundo os entrevistados, isso 
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valoriza o trabalho do professor. Esse professor é sempre visto como uma 
“autoridade”, uma pessoa que “conhece” e é exemplo (PORTES, 2014, pp. 211-212). 
 

Os relatos de Nádia reiteram que, assim como demonstrado em Portes (2014) acerca da 

relação entre os estudantes pobres da UFMG, a demonstração de conhecimentos prévios e 

comportamentos socialmente aceitos e estimulados pelos professores resultam em uma relação 

de compreensão. “Desde criança eu sempre fui muito disciplinada, os professores sempre 

gostavam de mim e eu sempre estudava muito era muito certinha, eu sempre tirava os primeiros 

lugares” (Nádia – Medicina – 2 anos). No caso de Nádia, questões gramaticais são relevadas 

em face, provavelmente, de seu comportamento. Segundo a aluna: “[...] os professores eles têm 

um pouco de consideração por exemplo as vezes eu esqueço muito de colocar o acento, as vezes 

esqueço e eles colocam”.  

Neste momento, passamos a apresentar a última seção deste trabalho, constituindo a sua 

conclusão. Muitos dados foram apurados através dos diálogos com os estudantes estrangeiros 

e o capítulo que aqui se finda visou apresentar um pouco do que seriam as trajetórias de dois 

estudantes específicos, escolhidos após a tabulação de um questionário aplicado. Não 

necessariamente consideramos uma oposição entre Nádia e Joaquim em relação às classes 

sociais às quais pertencem, uma vez que, em geral, é necessário um grande dispêndio financeiro 

para a realização de estudos no exterior, mesmo que em universidades públicas. Percebemos 

histórias de vida marcadas por um lado, pelo estimulo financeiro, quando é possível, para que 

se frequente boas escolas; e por outro, pela pouca presença dos pais no auxílio em atividades 

escolares. Mesmo assim, esses estrangeiros parecem pessoas que, muito cedo, compreenderam 

o sentido do “jogo” escolar, realizando o que era necessário e esperado por instituições e 

professores para, desta forma, se destacarem. As redes de relacionamento também se fizeram 

importantes para que se descobrisse, por exemplo, o que era necessário fazer para se buscar 

ensino superior em outro país, ou mesmo para o auxílio nas demandas cotidianas da 

universidade. Compreendemos, desta forma, que a decisão de estudar no Brasil é algo marcado 

por estratégias e vivências anteriores das quais a presença dos capitais econômico, social, 

simbólico e cultural se tornam determinantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi expresso na introdução deste trabalho nossa vertente de pesquisa situa-se no 

interior do campo de estudos do Letramento Acadêmico, perspectiva relativamente recente, 

principalmente no contexto brasileiro. Trata-se de uma das primeiras pesquisas dedicadas a 

compreender as estratégias, trajetórias e dificuldades dos estudantes estrangeiros em meio ao 

Letramento Acadêmico no ensino superior brasileiro. Por isso, podemos considerar que mais 

questões se desenvolvem através desta produção que se finda, do que realmente são 

respondidas.  

A vinda de estudantes estrangeiros para fins de estudo em nosso país perpassa por 

relações tensas e complexas que envolvem a criação e manutenção de convênios entre 

universidades, levando em consideração relações amistosas entre países. Em meio a isso, temos 

a questão linguística que, em alguns casos, se coloca como uma verdadeira barreira capaz de 

limitar a ida para determinado país em casos de incapacidade de comprovação de proficiência. 

Para os estudantes, em sua maioria, os estudos no Brasil são vistos como uma oportunidade de 

titulação, muitas vezes, não disponível em seus próprios países. Essa vinda ao Brasil não se dá, 

senão, com muita esperança em meio ao desejo de contribuir para o avanço do próprio país, ao 

retornar. 

Todos os estudos em Letramento Acadêmico, principalmente os brasileiros, tem 

apontado uma descontinuidade entre o ensino médio e o ensino superior, desafiando, desta 

forma, a inserção dos estudantes nas universidades, já que precisam construir novas habilidades 

para lidarem com os gêneros demandados nesse ambiente. No caso dos estrangeiros na UFSJ, 

além de não haver essa continuidade entre os estudos anteriores e o ensino superior, as 

dificuldades linguísticas acabam por marcar ainda mais essa inserção, implicando em um 

esforço extra na adaptação. Por isso, em alguns casos, a entrega e apresentação de atividades 

em sua língua materna e a tradução de aulas se mostram estratégias essenciais para que a 

permanência seja garantida, principalmente para os intercambistas.  

A internacionalização em nosso país caminha por vertentes um tanto incompreensíveis, 

sem a percepção, de fato acerca, de quais são realmente suas frentes e objetivos (MIRANDA; 

STALLIVIERI, 2017) e, por isso, diferentes ações entre universidades são notadas. A questão 

linguística é, em muitos casos, uma barreira que deve ser transposta, mostrando-se como uma 

necessidade maior que a própria mobilidade acadêmica, já que mobilidade não é sinônimo de 

internacionalização (KNIGHT, 2011).  
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Sobre o fato, algumas universidades brasileiras já ministram disciplinas em línguas 

estrangeiras, como o inglês e espanhol, o que não beneficia apenas a estudantes estrangeiros, já 

que é possível que brasileiros também estudem e equivalham tais disciplinas em seus cursos. 

Sobre isso, conforme a própria assessoria da UFSJ aponta, o não engessamento dos currículos 

é um dos grandes ganhos da formação em nível internacional, o que permite, em igual medida, 

experiências de mobilidade, formação intercultural e aproveitamento de estudos.  

No caso da UFSJ, ainda não são ofertadas disciplinas em outras línguas e, por isso, 

outras medidas são tomadas quando necessário. Podemos citar a destinação de monitores para 

a tradução das aulas (medida institucional) ou mesmo a entrega de atividades na língua do 

estudante. Essa última medida é vista como uma ação pontual, desenvolvida por alguns 

professores e oferecida aos estrangeiros intercambistas, uma vez que, aparentemente, o prazo 

curto de permanência deles não seria suficiente para a compreensão de nossa língua a ponto de 

apresentarem a mesma proficiência dos estudantes nativos. Mesmo assim, reforçamos que são 

medidas pontuais e não gerais, com orientações expressas da ASSIN, modos encontrados pelos 

professores para melhor lidarem com esse perfil de alunos.  

Por sua vez, os latino-americanos, ou aqueles provenientes de países lusófonos que vêm 

realizar um curso completo no Brasil, devem aprender a língua, atendendo às expectativas da 

universidade que compreendem que a procedência dos alunos, ou a aprovação no exame 

CELPE-Bras, atestam a capacidade de entendimento do idioma no contexto universitário. 

Lembramos que, para os brasileiros, esse fato também ocorre, uma vez que uma pontuação 

satisfatória, principalmente na redação do ENEM, pode ser vista, por professores e instituições, 

como uma comprovação da capacidade de produção de qualquer gênero em qualquer contexto, 

o que de fato, na realidade não ocorre (FONSECA, 2016; MARINHO, 2010; FIAD, 2011).  

A oferta de disciplinas em língua estrangeira é um dos intentos da assessoria 

internacional que, juntamente a outras ações, pode beneficiar brasileiros e estrangeiros em meio 

aos processos de internacionalização. Elencamos os cursos de português e cultura brasileira 

para estrangeiros oferecidos pela UFSJ como oportunidades de formação e ampliação de 

conhecimentos dos alunos estrangeiros. Não se tratam propriamente de cursos preparatórios 

para o exame CELPE-Bras, mas parecem ser formas satisfatórias para que os estrangeiros 

conheçam melhor o Brasil e a língua portuguesa, através de exemplos práticos, sejam por 

viagens culturais, seja por aulas que enfocam a análise de letras musicais ou mesmo atividades 

sobre comidas típicas ou costumes brasileiros.  

Tais ações contribuem para que a experiência no Brasil, mesmo que por um período 

menor, seja melhor experenciada, com uma imersão que vai além dos créditos obtidos nas 
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disciplinas ao retornarem. Na mesma medida, cursos como os ofertados pelo “Expressions” 

(extinto em 2018), oferecem a brasileiros e estrangeiros o ensino de línguas no interior da 

universidade, por estudantes de letras, a um custo acessível. Há, ainda, o “Idiomas sem 

Fronteiras”, que é gratuito e pode ofertar prioritariamente ensino de escrita e português para 

estrangeiros. A simples presença dos estrangeiros na universidade também é um fator a ser 

aproveitado – aqui fazemos referência ao caso relatado por Letícia que, em um acordo de troca, 

passou a ensinar espanhol a um amigo brasileiro, enquanto ele lhe ensinava português.  

Sendo assim, consideramos que, em meio à redução de verbas para o apoio a processos 

de internacionalização, ações como essas, que podem ser denominadas como ações de 

internacionalização em casa, devem ser estimuladas, implicando ou não na mobilidade de seus 

agentes. É preciso que a internacionalização ofereça ganhos não apenas aos estrangeiros que 

para cá se dirigem, mas também para os brasileiros, constituindo uma via de mão dupla 

intercultural. Para isso, a UFSJ faz e se responsabiliza por várias ações como a tutoria social, 

que intermedeia relações entre estrangeiros e brasileiros, as viagens, os cursos e as próprias 

aulas em conjunto. Mas, para que haja realmente experiências de troca, é preciso que 

estrangeiros e brasileiros se aproximem de fato, buscando também essa relação. 

Foram percebidas, principalmente nas viagens, poucas interações entre estrangeiros e 

brasileiros, mesmo dentre os tutores já destinados. O auxílio prestado, em alguns casos, parece 

se pautar mais na assistência para a realização das atividades nos cursos de português para 

estrangeiros do que em prol de um aprendizado da língua ou da cultura. Quanto a isso, a 

assessoria internacional nada pode fazer, já que as interações irão partir dos próprios estudantes. 

Não é nosso objetivo a observação destas interações, porém nos chamou a atenção que elas não 

ocorram com tanta frequência, apesar dos esforços do órgão. Estudos como os de Ferraz e Weiss 

(2015) ou Yara Miranda (2016) demonstram haver uma maior afinidade entre estrangeiros, 

principalmente de mesma nacionalidade, que entre estrangeiros e brasileiros no contexto 

universitário.  

Outros intentos da ASSIN são ressaltados como os eventos realizados a fim de fornecer 

informações a brasileiros que tencionem ir ao exterior, a iniciativa de cadastro de professores 

que possuem titulação adquirida no exterior ou contatos com pesquisadores e professores 

estrangeiros para palestras ou aulas na universidade, mesmo que a distância. A 

internacionalização da universidade se dá, sem dúvidas, por meio de seus agentes e muitas 

medidas podem ser tomadas, de uma forma mais local, sem necessariamente gerar grandes 

dispêndios financeiros, como a realização de palestras online, sem a necessidade efetivamente 

de trazer um estrangeiro, por exemplo.  
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Por sua vez, ao analisar as estratégias demandadas para melhor lidar com a língua 

portuguesa e as disciplinas nos cursos, compreendemos que essas estratégias se dão no processo 

de percepção das dificuldades. Estratégias de estudo como: as anotações, pedir auxílio, 

gravações das aulas e fotografias do quadro, podem se dar por experimentação, ao se 

compreender o que os colegas brasileiros costumam fazer, ou serem advindas de 

comportamentos anteriores, como no caso de Suzan que começou a elaborar perguntas sobre 

os textos estudados por influência do pai. Por sua vez, as estratégias desenvolvidas pela 

universidade ou pelos professores também se dão no processo e com o objetivo, de alguma 

forma, de compensar a não proficiência no idioma, considerando a complexidade dos cursos já 

enfrentada por todos os estudantes, independentemente da nacionalidade.  

Para tanto, parece haver um rigor maior para os estrangeiros que vem se titular na 

universidade brasileira, em detrimento dos intercambistas, com maiores cobranças quanto ao 

uso da gramática e escrita do “português correto” nas atividades. Em muitos casos, os colegas 

alertam para as normas a serem seguidas quanto à escrita e apresentação dos trabalhos, que 

devem corresponder à ABNT. Comentários que expressam a descontinuidade entre o ensino 

anterior e o ensino superior, ou a mudança na forma de escrita e entrega dos “trabalhos”, 

ilustram essa não difusão e compreensão do Letramento Acadêmico que se torna um verdadeiro 

“mistério” a ser desvendado ao longo da formação.  

Finalmente, as duas entrevistas posteriores realizadas com os estudantes Nádia e 

Joaquim evidenciaram ser inegável a influência da trajetória pessoal na tomada de decisão 

quanto ao futuro profissional. Ambos obtiveram informações prévias, seja no contato com a 

própria família, seja por meio de amigos e pessoas externas, quanto às possibilidades de se 

realizar um curso superior no Brasil. A consideração do “bom aluno” também foi importante, 

demonstrando que, na concepção dos entrevistados, ser bom aluno durante a escolarização 

tende a facilitar – ou estimular – a continuação dos estudos. A presença dos capitais cultural, 

social e econômico realmente auxilia a inserção no ensino superior, principalmente no contexto 

brasileiro, que demanda dos alunos não apenas que a mobilidade se dê, mas que toda uma 

articulação, em nível internacional e cultural, aconteça.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS AOS ESTUDANTES 

ESTRANGEIROS 

 

1. Por que escolheu uma universidade brasileira? Por que São João del Rei? Qual tipo de 

programa de alunos estrangeiros está vinculado?  

2. Qual foi a maior dificuldade enfrentada por você quando chegou aqui no Brasil? 

3. Quanto tempo ficará aqui? 

4. Já tinha conhecimentos sobre o país, a universidade, o idioma?  

5. A universidade recepciona vocês de alguma forma quando chegam ao Brasil? Como é essa 

integração? 

6. Qual a relação entre o idioma já conhecido, com o que se pratica na universidade? 

7. O que você lê/escreve na universidade? 

8. Estar em uma país que tem como língua oficial uma língua diferente da sua representa um 

desafio na prática do ler e do escrever? Por quê? 

9. Durante as aulas quais são os maiores desafios e se sim, quais estratégias são usadas para 

supera-los? 

10. Suas dificuldades são compreendidas por seus professores? Como eles lidam com você? 

11. Como as suas dificuldades interferem na sua aprendizagem? 

12. Há mais algum estrangeiro na turma? Se sim, trabalham juntos? Como é a interação com os 

brasileiros na turma?  

13. Que tipo de escrita gosta de ler e que tipo de escrita é obrigado a ler? 

14. Como você percebe a leitura e a escrita no contexto universitário fora da sala de aula, 

noutros ambientes da universidade? 

15. Qual foi o seu primeiro contato com a escrita acadêmica? 

16. Que tipos de escrita acadêmica você tem acesso, circulam no contexto da universidade ou 

no seu dia a dia? 

17. Que tipo de trabalhos você escreve com mais frequência? 

18. Como você realiza a leitura dos textos acadêmicos? Arquivos digitais ou impressos?  

19. Você considera que acompanha bem o ritmo da turma? Hoje é mais fácil que no início do 

curso? 

20. O que é mais desafiador no ambiente acadêmico?  

21. Você encontra no Brasil locais que lhe passam uma ideia de locais de pertencimento e que 

façam referência à sua cultura? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA À ASSESSORIA 

INTERNACIONAL DA UFSJ 

 

1. Desde quando a UFSJ recebe estudantes estrangeiros? Como funciona o processo de 

cooperação com outros países? 

2. A ASSIN cuida das questões relacionadas à vinda de estudantes estrangeiros para o Brasil 

desde que a universidade firmou os primeiros acordos? Se não, como era antes? 

3. Em sua opinião, como a universidade compreende o perfil destes alunos? 

4. Como é a chegada destes alunos, desde a manifestação de interesse por estudar aqui até a 

chegada, ambientação e permanência? Como é o trabalho da ASSIN neste sentido? 

5. Existem obstáculos enfrentados por esses estudantes no Brasil, durante o curso, percebidos 

pela ASSIN? Quais? 

6. Em relação à questão da língua de origem, qual o critério utilizado para receber alunos que 

não falam português? Como vocês percebem essa política de receber alunos não falantes da 

LP? (explorar o caso da alemã).  

7. Em relação aos alunos de países lusófonos, quais as principais dificuldades por eles 

enfrentadas?  

8. O que a universidade oferece para esses alunos, durante sua estadia no Brasil?  

9. Quantos alunos estrangeiros a UFSJ já formou? 

10. O que a ASSIN pensa da política de internacionalização do governo federal? Quais seriam 

os principais desafios e obstáculos? 
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APÊNDICE C – PRIMEIRO QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES 

ESTRANGEIROS 

 

Queridos alunos, por meio deste questionário, queremos conhecer você melhor através 

de perguntas sobre suas preferências na leitura e escrita e também características que podem 

influenciar na forma como você lê ou escreve no contexto da academia. As respostas deste 

questionário serão utilizadas no trabalho de Dissertação de Mestrado em Educação da 

Universidade Federal de São João del-Rei – UFSJ e são confidenciais.  

Desde já agradecemos pelo interesse e colaboração com a nossa pesquisa que será de 

suma importância para o conhecimento científico e também para o auxílio a outros estudantes 

estrangeiros que, estando na mesma situação, também poderão aprender com vocês estratégias 

de estudos e motivação para o prosseguirem com os estudos em nosso país.  

 

Muito obrigada! 

 

1 – Nacionalidade 

___________________  

2 - Curso na UFSJ e período atual 

___________________  

3 - Há quanto tempo está no Brasil? 

___________________  

4 - Gênero 

(   ) Feminino  

(   ) Masculino  

5 - Faixa Etária 

(   ) 18 a 22 anos 

(   ) 23 a 27 anos  

(   ) 28 a 32 anos 

(   ) 33 a 37 anos 

(   ) 38 anos ou mais 

6 - Sobre seu estado civil responda 

(   ) Sou casado (a) 

(   ) Sou solteiro (a) e moro sozinho (a) 
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(   ) Sou solteiro (a) e moro em república ou pensão  

(   ) Sou solteiro (a) e moro com meus pais 

Outro: ____________________ 

7 - Sobre seu acesso à internet 

(   ) Não possuo computador pessoal 

(   ) Uso computador compartilhado com minha família 

(   ) Tenho computador somente para meu uso pessoal  

(   ) Uso computador em locais públicos e ou particulares (Lan House) 

(   ) Uso apenas na faculdade, no laboratório 

8 - Sobre sua relação com a informática ou uso do computador (pode-se selecionar mais de uma 

resposta) 

(   ) Uso mais para acesso à redes sociais e e-mail pessoal  

(   ) Uso mais para meu estudo e necessidades pessoais  

(   ) Apenas utilizo o computador para trabalhar ou estudar  

(   ) Não utilizo computador 

(   ) Tenho conhecimentos limitados acerca do uso do computador e gostaria de aprender 

9 - Sobre leitura de textos jornalísticos, responda a que você realiza com mais frequência (pode-

se selecionar mais de uma resposta) 

(   ) realiza leitura de jornais 

(   ) realiza leitura de revistas de opinião jornalística (Veja, Época, IstoÉ e outras do gênero)  

(   ) realiza leitura de revistas de entretenimento(programas de televisão, vida social de famosos, 

etc.  

(   ) realiza leitura de revistas especializadas (esporte, carros, sexo, comida e alimentação, moda, 

arquitetura, religião, etc.)  

(   ) não tenho acesso a nenhum destes tipos de leitura 

(   ) não tenho interesse em nenhum destes tipos de leitura 

10 - Sobre leitura de obras de ficção, Best-seller’s e romances em geral, responda 

(   ) Sempre leio este tipo de livro 

(   ) Leio por indicação e empréstimo de amigos 

(   ) Não gosto deste tipo de leitura 

(   ) Li este tipo de livro poucas vezes  

(   ) Tenho vontade de ler, mas não tenho acesso 

11 - Sobre leitura acadêmica, responda 

(   ) Leio sempre livros acadêmicos de acordo com o meu interesse  



229 
 
(   ) Leio pouco este tipo de livro 

(   ) Não gosto deste tipo de leitura 

(   ) Leio livros acadêmicos apenas para atender a necessidade das disciplinas do curso  

(   ) Gostaria de ler mais 

12 - Você considera a leitura, em geral como 

(   ) um hábito normal em minha vida  

(   ) uma atividade para atender as necessidades da vida em geral 

(   ) um exercício cansativo e pouco prazeroso 

(   ) apenas uma atividade necessária para a formação escolar e acadêmica 

(   ) um exercício para a aquisição de conhecimento  

13 - Posso considerar minha leitura, de modo geral como 

(   ) difícil, pois tenho dificuldades para interpretar as informações que são lidas  

(   ) razoável, interpreto as informações para a formação do meu conhecimento 

(   ) boa, interpreto as informações e as utilizo para as minhas necessidades de estudos e na vida 

em geral 

(   ) ótima, pois interpreto sempre os textos lidos, além da leitura de alguns textos ser ágil e sem 

complicações no vocabulário 

(   ) não sei como considerar a minha leitura de modo geral 

14 - Qual tipo de suporte você utiliza com frequência? 

(   ) Texto impresso  

(   ) Texto digital 

15 - Por qual motivo você escolheu a opção acima? 

__________________________  

16 - Você considera sua leitura em português 

(   ) Muito boa 

(   ) Boa  

(   ) Regular  

(   ) Difícil 

17 - Você considera sua escrita em português 

(   ) Muito boa 

(   ) Boa  

(   ) Regular 

(   ) Difícil 
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18 - Você utiliza alguma destas estratégias para melhor compreender a língua portuguesa no 

contexto brasileiro? Quais? (pode-se selecionar mais de uma resposta) 

(   ) Leitura de livros estrangeiros editados no Brasil 

(   ) Leitura oral, em frente ao espelho, de textos a serem apresentados em sala  

(   ) Leitura de dicionários  

(   ) Leitura da Bíblia  

(   ) Leitura de livros de autoajuda  

(   ) Leitura de textos do curso  

(   ) Uso da língua materna  

(   ) Perguntar aos colegas  

(   ) Perguntar aos professores  

(   ) Falar pausadamente  

(   ) Acesso a internet  

(   ) Visualização de telenovelas brasileiras  

(   ) Visualização de jornais  

(   ) Utilização do apoio de monitorias fornecidas pela universidade  

(   ) Estudar com colegas brasileiros 

Outro: ________________________ 
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APÊNDICE D – SEGUNDO QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES 

ESTRANGEIROS 

 

Questões complementares 

Caros alunos, em face da leitura dos primeiros dados apurados, consideramos a necessidade da 

realização de mais algumas perguntas. Agradecemos antecipadamente pelo interesse na 

colaboração com nosso estudo. 

1 - Qual é a língua oficial ensinada nas escolas de seu país? 

2 - Qual é a língua falada no cotidiano em seu país? 

3 - Qual é a escolaridade de sua mãe? 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Sem escolaridade 

(  ) outro 

4 - Qual é a escolaridade de seu pai? 

(  ) Ensino Fundamental 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Sem escolaridade 

(  ) outro 

5 - Quantos irmãos você tem? 

6 - Qual é a escolaridade dos seus irmãos? 

7 - Você estudou em... 

(  ) Escola Pública 

(  ) Escola particular/confessional/seminário 
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8 - Qual é o seu curso? 

9 - Por que você escolheu o seu curso? 

10 - Como foi essa escolha? 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO ASSINADO PELOS 

ESTUDANTES ESTRANGEIROS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante: 

Sou estudante do curso de mestrado em educação da Universidade Federal de São João 

del Rei - UFSJ. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão da professora Maria do Socorro 

Nunes Alencar Macedo, cujo objetivo é compreender o Letramento Acadêmico, no contexto do 

ensino superior, investigando as estratégias adotadas pelos alunos estrangeiros estudantes na 

Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ em prol da de um processo bem-sucedido 

neste campo.  

Sua participação é voluntária e envolve a aplicação de questionário e a realização de 

entrevista com duração aproximada de 3 horas. Se você decidir não participar ou quiser desistir 

de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo, sendo omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a). Mesmo 

não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora 

através do fone: ****.  

Atenciosamente, 

 

__________________________________ 
Paula Aparecida Diniz Gomides C. Santos 
Matrícula: 2017220200001 

___________________________________ 
Local e data 

 

__________________________________ 
Maria do Socorro Nunes Alencar Macedo 
Matrícula: 
 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de 
consentimento. 

 

___________________________ 
Nome e assinatura do participante 

_____________________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE F – TABULAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 01 E 02: PERFIL DOS ESTUDANTES ESTRANGEIROS 

Nacional
idade Curso 

Te
mp
o no 
Bra
sil 

Gêner
o 

Fai
xa 
Etá
ria 

Língu
a 
Oficia
l 

Língu
a 
Falad
a 

Escolar
idade 
mãe 

Escolar
idade 
pai 

Qua
ntos 
irmã
os 

Escolarida
de irmãos 

Você estudou em... Por que 
você 
escolhe
u o seu 
curso? 

Como 
foi essa 
escolha? 

Timoren
se 

Engenh
aria de 
Produç
ão  

3 
ano
s 

Masc
ulino 

23 
a 
27 
ano
s 

LP e 
Tétu
m 

Tétu
m 

Sem 
escolari
dade 

Sem 
escolari
dade 

2 Ensino 
superior e 
ensino 
médio 

Escola pública Porque 
o meu 
país 
está 
precisa
ndo 
nessa 
área. 

Transfer
ência 
interna 

Timoren
se 

Ciência
s 
Contáb
eis  

3 
ano
s 

Femin
ino 

23 
a 
27 
ano
s 

LP e 
Tétu
m 

Tétu
m 

Ensino 
Funda
mental 

Ensino 
Funda
mental 

4 A minha 
irmã mais 
velha é não 
terminou 
ensino 
médio 
O meu 
irmão 
graduado 
pelo 
licenciatur
a 
economia  
Outro 
bacharelad
o língua 
portuges  

Escola 
particular/confessio
nal/seminário 

Porque 
eu 
gosto 
do 
curso 

foi bom 
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Outro 
licenciatur
a 
arquitetura 

Peruana 
Medici
na 

2 
ano
s 

Femin
ino 

18 
a 
22 
ano
s 

Espan
hol 

Espan
hol 

Ensino 
Superio
r 

Ensino 
Superio
r 

2 Ensino 
Superior 

Escola 
particular/confessio
nal/seminário 

Porque 
sempre 
fui uma 
pessoa 
respons
ável, 
dispost
a e 
discipli
na, 
desde a 
minha 
perspec
tiva 
essas 
são as 
qualida
des de 
um 
bom 
médico
. Foi 
por 
esse 
motivo 
que 
escolhi 

Não foi 
uma 
escolha 
difícil, 
estudar 
medicin
a foi o 
que 
sempre 
quis. 
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medici
na. 

Timoren
se 

Engenh
aria de 
Produç
ão  

2 
ano
s e 
11 
mes
es 

Masc
ulino 

28 
a 
32 
ano
s 

Tétu
m e 
Portu
guês 

Fata- 
luku 

Ensino 
Funda
mental 

Ensino 
Funda
mental 

6 Ensino 
Médio e 
ensino 
fundament
ais 

Escola pública Porque 
é muito 
importa
nte 
para o 
nosso 
país 
Timor- 
Leste. 

Essa é 
muito 
ótimo 
para 
mim. 

Cabo-
verdiana 

Bioquí
mica  

3 
ano
s 

Femin
ino 

18 
a 
22 
ano
s 

Portu
guês 

Criou
lo 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Médio  

6 Alguns 
ensino 
superior 
outros 
ensino 
médio 

Escola pública Na 
verdad
e não 
era o 
que eu 
queria. 
Escolhi 
como 
segund
a opção 
na 
inscriçã
o para 
vir pro 
Brasil. 

Foi por 
opção 
mesmo. 
Não 
sabia 
muito 
sobre o 
curso. 

Cabo-
verdiano 

Engenh
aria 
Agronô
mica  

3 
ano
s e 
10 
mes
es  

Masc
ulino 

18 
a 
22 
ano
s 

Portu
guês 

Criou
lo 

Ensino 
Médio 
 

Ensino 
Funda
mental 
 

8 
 

Ensino 
profissiona
lizante e 
ensino 
superior 
 

Escola pública 
 

O gosto 
pelas 
diversa
s 
subárea
s da 

Foi 
difícil, 
uma vez 
que, na 
família 
não tem 
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ciência 
agrária. 
 

profissi
onal da 
área e 
no meu 
país é 
uma 
área 
pouco 
explora
da. 
 

Santome
nse 

Engenh
aria 
Agronô
mica  

1 
ano 
e 11 
mes
es 

Femin
ino 

23 
a 
27 
ano
s 

Portu
guês 
 

Portu
guês 
 

Ensino 
Superio
r 
 

Ensino 
Superio
r 
 

2 
 

Ensino 
superior 
 

Escola 
particular/confessio
nal/seminário 
 

Por 
amor e 
por ser 
uma 
área 
que se 
encontr
a em 
grande 
expans
ão no 
meu 
país. 
 

Foi logo 
de 
primeira
, não 
tinha 
dúvidas 
no que 
queria 
 

Santome
nse 

Bioquí
mica 

2 
ano
s 

Femin
ino 

18 
a 
22 
ano
s 

Portu
guês 

Portu
guês 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superio
r 

2 ensino 
fundament
al e ensino 
médio 

Escola pública Porque 
era 
mais 
próxim
o do 
que eu 
realme

Foi algo 
sugerido
, nem 
sabia 
que 
existia 
tal 
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nte 
queria 
e ainda 
quero ( 
medici
na). 

curso. 
Resumi
ndo foi 
um 
plano B 
se é que 
se pode 
chamar 
de 
plano. 
Mas 
tudo 
bem, 
Deus no 
comand
o 

Hondure
nho 

Engenh
aria 
Agronô
mica 

2 
ano
s 

Masc
ulino 

18 
a 
22 
ano
s 

Inglês 
 

Españ
ol 
 

Ensino 
Médio 
 

Ensino 
Funda
mental 
 

4 
 

Ensino 
médio 
 

Escola pública 
 

Gosto 
muito 
da 
agricult
ura. 
 

Muito 
fácil, 
porque 
sempre 
foi isso 
o que 
quis 
estudar. 
 


