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 Tem havido tanto interesse na língua portuguesa recentemente, partindo de 

estudantes de tão variadas experiências, que a necessidade de continuar a desenvolver 

práticas pedagógicas e material apropriados continua se intensificando. Ensinar português 

como língua estrangeira é interessante! Imagine a variedade de países lusófonos, com a 

sua riqueza de culturas e de expressões linguísticas particulares. Esta situação cria um 

espaço rico de possibilidades, tanto do ponto de vista do desenvolvimento de práticas, 

como da inclusão de temas autênticos, baseados nas realidades respectivas deste países.  

Imagine um livro que reunisse textos de autores com formações e interesses tão 

diversos quanto arte, literatura e culinária, e que incluísse também uma variedade de 

material para promover discussões sobre estes tópicos. O livro “Ao redor do mundo”, da 

Altântico Books, parece ter sido conceptualizado a partir deste pensamento. A proposta 

da coletânea, tal como articulada na contracapa, é fazer “com que o leitor entenda muito 

mais sobre assuntos como o Novo Acordo Ortográfico (…), a música em Angola, o 

movimento sem-terra no Brasil, a culinária de Guiné-Bissau…”. Diferentes autores 

contribuíram à coletânea com texto e material pós-leitura destinados à consideração dos 

temas abordados e visando a prática oral.  

 Curiosamente, é exatamente a proposta de abordar tantos e diversos temas, por 

autores com diferentes formações e com diferentes propostas para o tratamento dos 

tópicos, o que compromete a qualidade de “Ao redor do mundo”. A falta de um fio 

organizador (e estruturante) torna o livro uma coleção desordenada de textos. É difícil 
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pensar em um contexto (e, aqui, tem-se em mente a organização de um currículo) que 

justificasse a adoção do livro. O material poderia ter sido submetido a uma formatação 

mais minuciosa, que conferisse uma certa integridade e seguimento lógicos. Na ausência 

desta estruturação, ainda permite-se encontrar textos muito bem escritos, sobre tópicos 

relevantes no mesmo volume em que se encontram textos pobremente escritos e mal 

editados. Aqui, vale a pena chamar a atenção para o excelente texto sobre “Gentileza: um 

homem, suas ideias e a história” – o tipo de material que não se encontra apenas bem 

escrito (algo que sequer deveria ser mencionado, pois trata-se de um material 

presumidamente escrito para apoiar aulas de língua portuguesa). O texto é curioso e 

original. Por outro lado, encontramos no livro uma série de imperfeições no uso da língua 

que poderiam causar muita dúvida e confusão aos alunos, além de embaraço ao 

desavisado professor que decidisse usar o livro sem consulta.  

Todos os níveis linguísticos, incluindo a ortografia, a pontuação, o emprego de 

tempos verbais, merecem detida atenção, pois se encontram em necessidade de uma 

minuciosa correção. Não se trata de variedades de estilos, ou de diferentes registros, mas 

de maus empregos da palavra, ausência de pontuação, usos lexicais confusos, quando 

não a simples ausência de ideias apreensíveis por qualquer leitor minimente crítico. 

Veja-se a exemplo o seguinte trecho: “No meu tempo de criança em tempos de escola 

primária palavras que pareciam serem consistentes com um verbo, pareciam não ser.” 

Parecia ou não parecia? E a ausência das vírgulas?  Continuando, o autor aponta que “Em 

uso de palavras ainda assim usa-se muito pouco delas, os seres humanos em geral, não 

importa a língua, são muito conservadores e econômicos” (127).  É difícil compreender 

ou levar a sério material que contenha este tipo de exposição. Além de um exercício 
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quanto à forma de não dizer, de não fazer, ou de como não escrever, não se veem muitas 

outras possibilidades de exploração deste tipo de texto em sala de aula.  

 A coletânea também peca por deixar passar erros tais como a repetição de notas 

de pé de página (ver p. 99 e 109, por exemplo). A ausência de conformidade no preparo 

das atividades no final das leituras também torna difícil planejar o seu uso. Enquanto 

algumas leituras apresentam perguntas de compreensão ao final, outras apresentam um 

exercício com o emprego do imperfeito, por exemplo. É inevitável perguntarmo-nos 

como seria possível usar um material tão complexo na sua apresentação. Parece que 

ninguém testou a ideia antes de tentar pô-la em prática (o que causa adicional surpresa, 

dada a experiência de vários contribuintes).  

Há mais: mesmo os textos que se propõem a uma análise “acadêmica”, ou 

simplesmente aprofundada, mais se parecem a uma colagem (um pastiche mesmo) de 

citações (como exemplos, ver páginas 14, 15, 16, 17 e 20). Seria melhor haver uma 

indicação no início do texto com sugestões dos originais, pois estes artigos não ilustram a 

estrutura de um texto analítico bem elaborado e não adicionam positivamente à coletânea. 

Que curso de português como língua estrangeira poderia aproveitar este material, que ora 

pretende ser estimulante de conversação, ora coleção de memórias, e acaba sendo uma 

confusa coleção de textos? A confusão se verifica porque não há relação entre os textos 

nem em termos de como o material é escrito, nem no modelo de atividades ao final de 

cada seção, e muito menos pela qualidade das apresentações. 

 Há ainda outros erros que merecem a atenção dos professores de português. Por 

exemplo, apesar de encontrarmos a declaração na capa do livro de que o material se 

encontra “Conforme AO”, na página 103 lê-se “vêem”; na página 73, “trenei treinava” 
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aparecem na mesma linha; na página 102, “Mais” erroneamente substitui “Mas”; na 

página 130, o vocábulo “ortoxismos” é de causar susto (o que é isso?). Na página 119, 

uma foto absolutamente solta em relação ao material precedente contém uma linha que 

erroneamente identifica pelo menos um dos fotografados.  

A tarefa de resenhar este volume é difícil, não porque há tantos textos, mas pelos 

tantos problemas nestes, incluindo na introdução, na capa e contra-capa, nos exercícios 

ao final de cada leitura. E a lista continua. Além de elogiar a iniciativa e a ideia de 

elaborar um material de apoio para aulas de português, não há muito mais que se possa 

apontar no volume no estado em que se encontra. O material precisa ser submetido a uma 

rigorosa revisão e, possivelmente, uma reestruturação dos exercícios, com uma forte 

sugestão para que sejam eliminados os artigos problemáticos, que acabam adicionalmente 

comprometendo a qualidade do todo.  

Entende-se que, hoje, dado o interesse cada vez maior pela língua portuguesa e a 

variedade de realidades e culturas associadas aos países lusófonos, haja uma nova 

realidade que pode ser explorada na produção de materiais de apoio. Lamenta-se, porém, 

que um material que visa a promoção da língua portuguesa e do conhecimento desta 

reflita mal este conhecimento pelas falhas na edição do volume. 
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