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O livro  Ensino de Português nos Estados Unidos – história, desenvolvimento, 

perspectivas,  organizado por José Marcelo Freitas de Luna,  professor da Universidade 

do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, Brasil, e recém-publicado pela Paco Editorial, é 

uma coletânea de doze artigos escritos por professores e pesquisadores dedicados ao 

ensino de português como língua estrangeira nos Estados Unidos. O volume reúne artigos 

escritos em português e em inglês e oferece um panorama bastante completo do ensino da 

língua portuguesa em universidades norte-americanas, desde sua implementação, nos 

anos quarenta,  até os anos mais recentes, quando o Brasil passou a receber mais destaque 

na mídia norte-americana e mundial. O livro é o resultado de um projeto de pós-

doutorado do autor, levado a cabo na Universidade do Texas, Austin, que visa reconstruir 

a história do ensino de português nas instituições universitárias norte-americanas. 

Os artigos que compõem o volume são basicamente de dois tipos: os que 

reconstroem a história do ensino de português nos EUA, como, por exemplo, o artigo que 

abre o volume, A Pedagogia no Instructor’s Manual for Modern Portuguese: uma 

Leitura Crítica, 40 Anos Depois,  no qual o professor Francisco Gomes de Matos 

descreve os princípios pedagógicos por trás do Instructor’s Manual que acompanhava o 

livro Modern Portuguese Textbook, publicado em 1971, que foi pioneiro no ensino de 

português brasileiro nos Estados Unidos;  o artigo do organizador, Por uma 

Historiografia da Formação de Professores de Português como Língua Estrangeira nos 

Estados Unidos, onde Luna apresenta os resultados de sua pesquisa sobre a história do 



ensino de português brasileiro nos Estados Unidos dos anos quarenta até os anos sessenta, 

com destaque para o papel do National Defense Education Act, assinado em 1958, que 

estimulou o ensino de línguas estrangeiras nas escolas e universidades americanas; e o 

artigo PLE: Português Como língua Especial, no qual a professora Regina Igel traça um 

panorama histórico do ensino de português nos Estados Unidos através de  sua própria 

experiência de mais de quatro décadas como professora.  

 O segundo grupo de artigos visa descrever a situação atual do ensino de 

português nos Estados Unidos. Nesse grupo há artigos que abordam a situação de forma 

mais panorâmica, com dados sobre diversos programas, e outros que tratam de programas 

específicos. No primeiro subgrupo estão, por exemplo, o artigo intitulado O Ensino de 

Português como Segunda Língua nos EUA: Desafios Antigos e Recursos Inovadores, no 

qual o professor Luis Gonçalves apresenta números que  demonstram que o interesse pelo 

estudo do português nos EUA tem crescido ano a ano, ao contrário da diminuição que se 

vê na procura por outras línguas estrangeiras. Segundo ele, apesar desse crescimento, 

falta ainda investimento por parte das editoras americanas em produzir material didático 

apropriado, especialmente para o grupo que mais cresce, que é o de falantes de espanhol 

interessados em aprender português. O autor lista ainda vários recursos online disponíveis 

para professores e alunos de português.  Em The Study of Portuguese in the USA and at 

the University of New Mexico, a professora Margo Milleret apresenta os resultados de 

uma pesquisa extremamente detalhada que fez em 2010 sobre o ensino de português nas 

universidades americanas e, em particular, na Universidade do Novo México. Os 

resultados de sua pesquisa novamente mostram um crescimento substancial e constante 

no número de alunos matriculados em cursos de português a partir de 1998.  No segundo 



subgrupo de artigos, focado em programas específicos, estão, por exemplo, Innovative 

Technologies and the Teaching of Portuguese, onde o professor Orlando Kelm descreve a 

impressionante coleção de materiais online desenvolvidos para o ensino de português 

como língua estrangeira na Universidade do Texas, Austin,  que está disponível 

gratuitamente para o uso de estudantes e professores de português. Outro exemplo é 

Blending Language Teaching for Effective and Efficient Language Learning, onde 

Rosângela Souto Silva descreve o programa híbrido de português implementado na 

Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, e os promissores resultados dessa 

experiência na perspectiva dos alunos e da instrutora.  

Todos os artigos que compõem o livro são extremamente informativos, tanto os 

que tratam do momento atual quanto os que adotam uma perspectiva histórica, tornando-

o assim leitura extremamente relevante para os que trabalham com o ensino de português 

como língua estrangeira.  A grande quantidade de informações presente no volume tem 

também o potencial de informar a tomada de decisões por parte de professores e de 

diretores de programas de língua portuguesa nos EUA,  o que pode resultar no 

aprimoramento de programas já existentes e em uma expansão ainda maior do ensino de 

português nos Estados Unidos. Além disso, o livro pode ser útil também a estudantes de 

português, em qualquer país, em busca de recursos para o seu próprio aprendizado. 
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