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Resumo 

O presente ensaio irá descrever a experiência com a implementação do Aprendizado de Língua 

Baseado na Comunidade (Community-Based Language Learning) como forma de integrar 

Comunicação, Culturas, Conexões, Comparações e Comunidades (5 Cs) ao ensino de português 

como língua estrangeira (PLE). Partindo da experiência da comunidade brasileira imigrante no 

estado americano de Massachusetts, o artigo mostrará como esta comunidade serviu de base para 

a reformulação do currículo de um curso avançado de Comunicação e Composição em 

português. O trabalho discorrerá ainda sobre o impacto proporcionado por visitas semanais à 

casa de famílias, negócios, igrejas, escolas e centros de auxílio a imigrantes brasileiros no 

aprendizado e na inserção dos alunos na(s) cultura(s) das comunidades brasileiras residentes nas 

cidades de Medford, Somerville e Cambridge. Trechos dos relatórios escritos pelos alunos serão 

analisados de forma a destacar a ênfase nos 5 Cs e para demonstrar como a experiência 

contribuiu para melhor instruir os aprendizes quanto à língua, à cultura e à realidade dos 

imigrantes brasileiros que vivem nesta região. 
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A comunidade brasileira nos Estados Unidos como base do currículo de PLE: Os  5Cs aplicados 

ao ensino de português como língua estrangeira 

Introdução 

Integrar de forma efetiva e balanceada os onze standards que compõe as áreas de 

Comunicação, Culturas, Conexões, Comparações e Comunidades (5Cs) conforme estabelecido 

pelos Padrões de Aprendizagem para Línguas Estrangeiras (Standards for Foreign Language 

Learning) propostos pela ACTFL pode ser um grande desafio, especialmente quando pretende-se 

criar currículos para cursos localizados fora do país de origem da língua em questão. Embora 

muitos programas nos Estados Unidos enfatizem não só a língua, mas também as culturas em 

língua portuguesa, são bastante escassos os cursos que se voltam para as comunidades imigrantes 

em território americano, integrando a realidade destas comunidades ao currículo de PLE. Como 

resultado, não raro vemos alunos proficientes na língua e com grande conhecimento sobre as 

culturas lusófonas, mas totalmente alheios à vida dos tantos imigrantes que vivem nas 

comunidades próximas. 

Jouet-Pastre e Braga (2004), num artigo que relata uma experiência pioneira de 

integração da abordagem de aprendizagem baseada na comunidade ao ensino de português, já 

haviam atentado para esta questão. Neste trabalho, as autoras analisaram a percepção de alunos 

universitários em relação às comunidades lusófonas mais representativas na região da Nova 

Inglaterra. Dentre os resultados mais significativos, elas apontaram a falta de consciência por 

parte dos alunos sobre a imigração e as políticas imigratórias nos Estados Unidos, bem como o 

desconhecimento, por parte dos alunos, sobre as dimensões das comunidades lusófonas na área 

de Boston.  
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Destacando os benefícios da aprendizagem de língua baseada na comunidade 

(Community-Based Language Learning), uma abordagem que toma como base a experiência das 

comunidades imigrantes para a criação e desenvolvimento do currículo de cursos de língua 

estrangeira, Jorge, Lópes e  Raschio (2008) destacam que,  

CBLE (Community-based language learning) emphasizes that language is a social 

practice, its meanings are constructed by social interactions, and linguistic and cultural 

proficiency are gained by contextualizing instruction and learning in communities who 

speak the target language. (...)“The more a language-learning experience is rooted in a 

community where that language is spoken, the more students use the language for extra-

curricular activities that they feel are relevant and important and connect them with 

empathy to people of diverse cultures. (296) 

Levando em consideração esta realidade e como professora e coordenadora do programa 

de português da Tufts University, localizada em Massachusetts, propus-me a reestruturar o 

currículo de um curso de sexto semestre de português, POR 22: Composição e Conversão II. 

Tendo como objetivo o desenvolvimento das habilidades comunicativas de alunos avançados, 

este curso pareceu-me ideal para incorporar um currículo baseado na realidade das comunidades 

de língua portuguesa localizadas ao redor do nosso Campus. Assim, o curso foi reestruturado de 

modo a incluir a revisão de estruturas avançadas do português, discussões de textos teóricos 

sobre a experiência dos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, além de incorporar relatórios 

semanais e trabalhos que teriam como base a experiência dos alunos em visitas semanais à 

comunidade. O curso contou com a participação de 7 alunos que, durante a primavera de 2013, 

ultrapassaram os muros da universidade para criar uma ponte cultural e linguística com as 

comunidades imigrantes daquela região. O objetivo principal do curso era proporcionar ao 
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alunos um experiência mais autêntica com a língua e a cultura brasileira, fazendo, desta forma, 

que o currículo do curso pudesse atender de forma integrada e coerente os vários standards que 

compõem os 5Cs. Este trabalho é um relato desta experiência.  

A língua portuguesa em Massachusetts 

Com mais de um milhão de falantes de português como primeira ou segunda língua, o 

estado americano de Massachusetts concentra a segunda maior população de brasileiros 

residentes nos Estados Unidos (Census, 2011). Proprietários de 28% dos negócios do estado 

(Lima & Siqueira, 2007), os brasileiros não só fomentam a economia em Massachusetts (MA) 

como também impactam de forma significativa a identidade cultural e linguística de 

Commonwealth. No website oficial do governo do estado observa-se que, seguindo o espanhol, o 

português é a segunda língua estrangeira mais falada em MA, sendo a proficiência em português 

desejável nas mais diversas áreas de atuação. Com mais de 230 mil falantes concentrados nas 

cidades vizinhas de Somerville, Medford e Cambridge1, a integração das experiências vividas 

pelos imigrantes residentes nestas comunidades representava uma oportunidade única para 

enriquecer e tornar o currículo mais condizente com as diretrizes propostas pela ACTFL.  

Compondo experiências em português: língua e cultura sob uma nova perspectiva 

 Mantendo os elementos centrais do existente curso– comunicação e composição em 

português– o novo currículo foi desenvolvido com o objetivo de fazer com que as oportunidades 

de comunicação se fizessem tanto nas quanto sobre as comunidades imigrantes locais. Desta 

forma, os estudantes participavam de aulas semanais, que tinham a duração de 2 horas, para 

discutir textos teóricos2 , revisar estruturas gramaticais e compartilhar suas experiências nas 

visitas à comunidade. Os textos selecionados para discussão versavam, primeiramente, sobre 

                                                        
1 http://zipatlas.com/us/ma/city-comparison/percentage-portuguese-population.4.htm 

2 Os textos selecionados para as discussões do curso estão incluídos na bibliografia. 

http://zipatlas.com/us/ma/city-comparison/percentage-portuguese-population.4.htm
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aspectos históricos, econômicos e sociais que contribuíram para o estabelecimento de 

comunidades portuguesas e brasileiras nos Estados Unidos e, mais especificamente, na região da 

Nova Inglaterra (Margolis, 2009; Martes, 2000). Em seguida, artigos que discutiam as 

percepções dos imigrantes sobre a vida nos Estados Unidos (Jouet-Patre & Braga, 2008; Martes, 

2000), incluindo relatos publicados em jornais locais e em um jornal online3 também foram 

discutidos. Por fim, outros assuntos pertinentes à vida nestas comunidades, como religião 

(Freston, em Jouet-Patre e Braga, 2008; Martes, 2000), educação bilíngue (Mota em Jouet-Patre 

e Braga, 2008), grupos de auxílio a imigrantes (Kirshner em Jouet-Patre e Braga, 2008; Martes, 

2000), entre outros, foram igualmente abordados. O objetivo principal destas leituras era de 

informar e proporcionar aos alunos um primeiro contato com uma série de realidades que fariam 

parte de suas interações com a comunidade.  

Como forma de integrar as experiências de dentro e de fora da sala de aula, os alunos 

escreviam relatórios semanais que serviam como uma oportunidade de reflexão sobre as 

informações obtidas nos textos lidos e discutidos em aula em comparação ou em contraste com 

suas experiências vividas  na comunidade. O conteúdo relacionado às estruturas da língua 

concentrou-se, inicialmente, no exercício da leitura e escrita de textos de diferentes gêneros 

(narrativos, argumentativos, dissertativos), assim como na revisão de estruturas particularmente 

pertinentes neste contexto. Como nos relatórios os estudantes deveriam contar, refletir e dar sua 

opinião sobre a experiência nas visitas semanais, revisões dos tempos verbais do pretérito e dos 

usos dos modos indicativo e subjuntivo, por exemplo, se fizeram particularmente necessárias. 

Além disso, outros tópicos gramaticais que impunham dificuldade de expressão para os alunos, 

tanto nas suas interações orais quanto na escrita dos textos, também foram trabalhados. 

                                                        

3 O website “Brasileiros nos Estados Unidos” (http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/) foi uma das fontes 

constantes de consulta, já que sempre trazia assuntos atuais pertinentes às comunidades imigrantes  

http://www.brasileirosnosestadosunidos.com/
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 Finalmente, as visitas foram divididas da seguinte forma: nas duas primeiras semanas, os 

encontros se restringiram à sala de aula como forma de discutir os objetivos do curso, instruir os 

alunos quanto às visitas à comunidade e para organizar a logística de deslocamento da 

universidade até os locais de visita. Nesta oportunidade, os alunos também foram informados de 

que durante as 6 primeiras semanas, por uma hora, visitariam uma mesma família, previamente 

selecionada pela instrutora. Os alunos foram divididos em dois grupos e os dias e horários das 

visitações às famílias foram estabelecidos. Cada uma das famílias escolhidas tinha como elo 

principal entre a instrutora, os alunos e a comunidade uma promotora4, uma mulher da família 

para quem foram explicados os objetivos das visitas e o papel das famílias durante os encontros 

com os alunos. Um pequeno honorário foi pago pelo Departamento de Romance Languages a 

cada uma das famílias pela participação.  

Nas demais semanas do semestre, os alunos, acompanhados pela professora, visitaram 

uma série de estabelecimentos comerciais (Restaurante Oásis, Padaria Modelo e Padaria Brasil, 

salão de beleza Monica’s), um grupo de assistência a imigrantes brasileiros (Grupo Mulher 

Brasileira), uma igreja (Caminho, Verdade e Vida) e uma escola bilíngue inglês-português 

(Programa Olá, na escola pública King Open). Nas visitas aos estabelecimentos comerciais e à 

igreja– que foram acertadas previamente com os responsáveis– os alunos entrevistaram 

proprietários, consumidores e frequentadores sobre sua participação na comunidade brasileira 

local e sobre os benefícios de encontrar estabelecimentos que ofereciam seus serviços em língua 

portuguesa. No grupo Mulher Brasileira, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com a 

presidente, Heloísa Galvão, bem como com voluntários do grupo que nos informaram sobre os 

vários serviços prestados pela instituição à comunidade. No programa Olá, os alunos 

conversaram com professoras do programa bilíngue (Aida Bairos, Rejane Castro, Fabiane 

                                                        
4 O conceito de “promotoras” será mais amplamente discutido a seguir. 
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Nogueira e Luíza Raposo) e visitaram três salas de aula, onde puderam conhecer com alunos e 

observar a estrutura de ensino de um programa bilíngue. 

As promotoras e suas famílias 

Umas das ideias que me pareceu mais interessantes na abordagem do aprendizado 

baseado na comunidade, assim como proposto por Ethel Jorge 5 , foi o de reconhecer os 

indivíduos das comunidades visitadas como representantes legítimos da língua e da cultura 

estuda, portanto, como promotores do aprendizado proporcionado aos alunos. Jorge, Lópes e 

Raschio (2008) afirmam que, se bem construída, a colaboração pode trazer benefícios mútuos 

para a universidade e a comunidade, apesar das disparidades de poder que possam existir (269). 

O ganho dos alunos em tal parceria é, sem dúvida, indiscutível, mas os autores também salientam 

que esta colaboração pode dar à comunidade uma nova e mais positiva identidade e um maior 

senso de pertencimento:  

“when the community members are seen as assets (rather than problems), they gain a 

sense of agency, pride, and self-esteem that positively impacts them and their families.” 

(269) 

O papel enquanto promotores do aprendizado, já que detentores de conhecimentos ricos e 

válidos, retira o estigma que tantas vezes acompanha os imigrantes, colocando-os em uma 

posição privilegiada na interação com os alunos. Uma nova dinâmica se impõe, assim, onde os 

primeiros assumem uma posição de educadores e os segundos, ainda nos seu papel de 

aprendizes, passam a reconhecer a validade e a riqueza desta experiência, tendo com os 

indivíduos da comunidade a mesma relação de respeito e admiração que teriam por qualquer 

professor da universidade. Esta interação pode ser ainda mais gratificante para os estudantes 

                                                        
5 Dr. Ethel Jorge é professora de espanhol na Pitzer College, editora associada da revista Hispania e tem relatado 

sua experiência com o Community-Based Language Learning em diversos artigos e workshops. 
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falantes de herança, que podem estender às suas próprias famílias esta mesma legitimação e 

respeito à língua e à cultura de herança, tantas vezes ausentes no seio das famílias imigrantes.  

O fato dos alunos certamente pertencerem a grupos culturais e linguísticos e a grupos 

sociais e econômicos possivelmente diferentes daqueles dos promotores exige ainda que o 

professor prepare tanto uns como outros para as diferentes realidades que terão a sua frente. 

Jorge e Raschio (2009) insistem, por exemplo, na necessidade de se ter em conta a forma como 

as comunidades são redescoberta e as considerações éticas envolvidas em conectá-los ao 

processo de aprendizagem de línguas no campus. (290) 

Uma das maiores preocupações quanto à escolha das famílias que participariam deste 

projeto foi garantir que os alunos encontrassem ambientes de aprendizagem ricos e seguros, ao 

passo que as famílias fossem partilhando suas experiências e perspectivas enquanto indivíduos 

pertencentes a múltiplas culturas e sociedades. As promotoras foram instruídas, em encontros 

precedentes ao início do semestre, a compartilhar suas opiniões e vivências em relação aos 

tópicos que eram abordados em aula (religião, identidade, ensino bilíngue, direitos humanos), 

assim como para discutir outros temas que lhe parecessem relevantes e que fossem surgindo nas 

suas interações com os alunos (culinária, assistência médica, oportunidades de trabalho). Como 

promotoras neste curso, tivemos a imensa alegria de contar com o carinho e acolhimento de duas 

brasileiras, ambas casadas, residentes em Medford e Somerville, e que vivem nos Estados 

Unidos há mais de 12 anos. LA, casada e mãe de dois filhos, e ND, companheira de SM há 35 

anos e com ela casada desde 2012, foram nossos elos de conexão com estas duas famílias, suas 

realidades e vivências enquanto imigrantes no solo americano.  

Integrando os 5Cs ao Aprendizado de Língua Baseado na Comunidade 
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Jorge, Lópes e Raschio (2008) destacam a correspondência existente entre os standards 

dos 5Cs e os objetivos do aprendizado de língua baseado na comunidade. Para mais claramente 

estabelecer esta correspondência, incluirei a descrição de cada um dos standards6 e uma curta 

análise feita pelos autores, mostrando de que forma esta se alinha com os standards da ACTFL. 

Em seguida, farei alguns comentários pertinentes a minha experiência no curso recentemente 

descrito.  

Comunicação: Comunicação em português 

 
Standard 1.1: Os alunos interagem em conversas, fornecem e obtêm informações, expressam sentimentos e 

emoções e trocam opiniões. 

Standard 1.2: Os estudantes compreendem e interpretam a linguagem falada e escrita em uma variedade de 

tópicos. 

Standard 1.3: Alunos apresentam informações, conceitos e ideias para uma plateia de ouvintes ou leitores 

sobre uma variedade de tópicos. 

  

Em relação ao componente Comunicação, Jorge, Lópes e Raschio (2008) salientam a 

oportunidade que os estudantes têm de comunicarem-se na língua-alvo com integrantes das 

comunidades locais, dando-lhes a oportunidade de dar e receber informações, ao mesmo tempo 

que os relatórios e discussões em aula dão aos alunos a possibilidade de expressarem seus 

sentimentos, emoções e opiniões (269). De uma perspectiva acadêmica, esta experiência 

mostrou-se particularmente profícua para os alunos, que tiveram inúmeras chances de interagir 

em português, praticando e refinando os três modos de comunicação (interpessoal, interpretativo 

e expositivo7), correspondentes aos standards de comunicação da ACTFL, através do constante 

exercícios de compreensão, interpretação e expressão na língua-alvo. A convivência com 

falantes nativos e necessidade premente de comunicarem-se principalmente- quando não 

                                                        
6 Tradução e adaptação ao currículo de português feita com base nos standards da ACTFL 

https://www.actfl.org/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-

languages/resources-1?pageid=3392 

 
7 Communicative modes: interpersonal, interpretive, and presentational 

https://www.actfl.org/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-languages/resources-1?pageid=3392
https://www.actfl.org/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-languages/advocacy/discover-languages/resources-1?pageid=3392
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unicamente– em português parece ter tido um impacto considerável no desenvolvimento das 

habilidades de compreensão e comunicação dos alunos. O constante contato com falantes nativos 

fez com que estes, ao final do semestre, estivessem mais confiantes e confortáveis ao se 

comunicarem em português. A constante revisão e reescrita dos relatórios contribuiu igualmente 

para o aprimoramento das estruturas mais avançadas da língua. 

Por outro lado, o  reconhecimento e carinho demostrados pelos alunos em relação às 

famílias, aos voluntários que prestam serviços aos imigrantes, aos professores e alunos do 

programa bilíngue foi um dos fatores que me fez acreditar que esta experiência possa ter tido um 

valor especial para estes alunos e, quem sabe, contribuído para fazer com que atribuam um outro 

valor, mais íntimo e pessoal, a sua relação com a língua portuguesa. 

“Essa semana foi a última visita [...]. Que tristeza! Antes de eu começar a falar sobre os 

temas que discutimos durante a visita, quero dizer que nossa experiência tem sido 

incrível.” 

 

“Eu sou muito grato por tudo que nos ensinaram.” 

 

“[...] era um grande prazer ir à casa delas [N e S] e ser recebida com muita felicidade, 

carinho, gratidão e amor.”   

 

Culturas Aquisição do conhecimento e compreensão das culturas lusófonas  

Standard 2.1 Os alunos demonstram compreensão da relação entre as práticas e 

perspectivas das culturas lusófonas. 

Standard 2.2 Os alunos demonstram uma compreensão da relação entre os 

produtos e as perspectivas entre as diferentes culturas lusófonas. 

 

Atendendo ao segundo critério, Culturas, os autores destacam a oportunidade que os 

alunos têm de melhor compreenderem uma cultura estrangeira (269) quando em contato com a 

comunidade.  Particularmente interessante neste aspecto foi observar como os alunos 

reformularam algumas das suas opiniões e conceitos sobre a cultura brasileira, adaptaram estes 

conceitos às realidades locais, assim como ampliaram consideravelmente seu entendimento e 
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consciência sobre comunidades geograficamente tão próximas (a da universidade e das 

comunidades imigrantes), mas sócio, econômico e culturalmente tão distantes.  

“Este semestre tem sido muito difícil para mim, e foi muito construtivo sair da escola e 

interagir com pessoas “reais” que estão integradas na comunidade fora da Tufts. N e S 

ajudaram-me a lembrar que há outros problemas, mais importantes do que aqueles eu 

tenho na faculdade...” 

 

“No início da visita, perguntamos se eles celebravam o Carnaval (a festa mais associada 

ao Brasil). Eles disseram que não, [...] porque embora gostem [do Carnaval], aqui [nos 

EUA] não há festas grandes, com música nas ruas e celebrações como no Brasil.” 

 

 “Escolhi este tema [educação bilíngue] porque sou da segunda geração de uma família 

portuguesa e nunca aprendi minha língua de herança. Agora, adulta, eu sinto que gostaria 

de ter aprendido a língua da família da minha mãe. Vejo como o português foi 

desaparecendo na minha própria família e estou determinada a continuar aprendendo para 

preservá-lo para os meus filhos. Não quero perpetuar na minha família a cultura 

monolíngue da sociedade americana.”  

 

Conexões: Conexão com outras disciplinas e aquisição de informação 

 

Standard 3.1: Alunos reforçam e aprofundam seus conhecimentos de outras disciplinas 

através do português.  

Standard 3.2: Os alunos adquirem informações e reconhecem os pontos de vista distintos 

que só estão disponíveis através da língua portuguesa e suas muitas culturas. 

 

Em relação ao terceiro critério, Conexões, Jorge, Lópes e Raschio afirmam que os alunos 

frequentemente estabelecem conexões entre o que estão aprendendo na comunidade com outras 

disciplinas (269). Estas conexões eram sempre muito frequentes durante as discussões que 

fazíamos em sala de aula, mas puderam ser mais amplamente observadas nos trabalhos finais do 

curso. A grande maioria dos alunos optou por abordar temas relevantes para as comunidades, 

mas que também estavam vinculados aos seus majors, como educação bilíngue, direitos de 

imigração, políticas de relações internacionais, educação especial, entre outros. Assim, além do 

evidente aprofundamento que estas conexões proporcionaram, alguns alunos também revelaram 

que para melhor entender a realidade das comunidades imigrantes nesta região eles 
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intensificaram suas pesquisas e acabaram por obter informações nas suas áreas de estudo de que 

não tinham  conhecimento até então.  

“Ao aprofundar minha pesquisa sobre os direitos das minorias nos Estados Unidos, eu 

aprendi que as leis americanas permitem que uma pessoa que sofreu discriminação no seu 

país de origem por causa da sua orientação sexual pode pedir asilo nos  EUA.”  

Comparações: Discernimento sobre a natureza da língua e da cultura  

Standard 4.1: Os alunos demonstram compreensão da natureza da língua através de comparações do 

português com inglês.  

Standard 4.2: Os alunos demonstram compreensão do conceito de cultura através de comparações entre as 

culturas estudadas e suas próprias. 

 

Em relação às Comparações, os autores destacam que os estudantes começam a 

relacionar a própria língua e cultura com a língua e cultura das comunidades imigrantes sob uma 

nova perspectiva. Foi interessante observar que estas oportunidades não apenas serviram para 

ampliar os conhecimentos que os alunos tinham sobre a cultura brasileira, mas também para que 

refletissem e ampliassem seu conhecimento igualmente sobre a cultura americana. Um dos 

assuntos de muita recorrência nas primeiras semanas do curso, principalmente entre o grupo que 

visitou N e S, foi a questão do homossexualismo no Brasil e nos Estados Unidos.  

“Depois da nossa conversa com N e S, eu perguntei a algumas de minhas amigas 

americanas que são homossexuais se elas já tinham sido vítimas de preconceito. Eu fiquei 

surpresa com as histórias que algumas delas me contaram.” 

 

“Na realidade, eu nunca pensei que o Brasil fosse assim [um país preconceituoso]. Eu 

sempre achei que o Brasil era liberal [...] porque eu sei que São Paulo tem uma das 

maiores paradas gays do mundo”. 

Comunidades: Participação em comunidades multilíngues em casa e ao redor  do 

mundo  
Standard 5.1: Os alunos usam o português dentro e fora do ambiente escolar. 

Standard 5.2: Alunos mostram evidências de se tornar aprendizes ao longo da vida, 

usando a língua por prazer e para enriquecimento pessoal. 
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Por fim, como ponto central desta experiência, encontra-se a Comunidade, onde os 

estudantes colocam em uso e expandem o material que tem sido trabalhado em classe, usando a 

língua por prazer e para enriquecer seus conhecimentos, tornando-se assim, aprendizes para o 

resto da vida (Jorge, Lópes e Raschio, 2008). Para mim, um dos aspectos mais positivos desta 

experiência foi ver o carinho entre as famílias e os alunos e o reconhecimento dos últimos pela 

oportunidade de aprendizado que os participantes destas comunidades ofereceram a todos nós. 

Mesmo com todo meu entusiasmo e otimismo em relação ao trabalho que seria feito em parceria 

com a comunidade naquele semestre, em nenhum momento eu vislumbrei as proporções e o 

alcance deste aprendizado. Ao compartilhar as experiências destes imigrantes os alunos não só 

melhoraram sua proficiência em português, ampliaram seu conhecimento sobre a cultura 

brasileira mas, principalmente, tornara-se cidadãos mais conscientes e responsáveis, indivíduos 

mais capacitados a participar na sociedade em que se inserem.  

Conclusão 

A implementação da abordagem de aprendizado baseado na comunidade ao currículo de 

um curso avançado de português mostrou-se eficiente para integrar naturalmente Comunicação, 

Culturas, Conexões, Comparações e Comunidades. As trocas entre os alunos e a comunidade 

deram ao ensino e ao uso da língua portuguesa um objetivo prático e significativo, diluindo o 

caráter artificial que muitas vezes caracterizavam as atividades em sala de aula. O aprendizado 

proporcionado por esta abordagem ultrapassou os objetivos acadêmicos traçados no início do 

semestre, permitindo não só aos alunos, mas aos indivíduos da comunidade e à professora do 

curso a possibilidade de repensar e redefinir suas concepções sobre a língua portuguesa e a 

cultura brasileira. Como resultado desta experiência, um novo curso avançado, “Português na 

Comunidade”, foi criado e será oferecido no outono de 2014. O curso seguirá o mesmo currículo 
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mas dará aos alunos a oportunidade de trabalhar voluntariamente na comunidade. Para futuras 

experiências, seria importante considerar a implementação gradual desta abordagem em cursos 

de níveis intermediários e iniciantes de forma a expandir as perspectivas e objetivos dos alunos 

em relação ao aprendizado de português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A COMUNIDADE BRASILEIRA   16 
 

 

Referências 

Jorge, Ethel. (2006) A journey home: Connecting Spanish-speaking communities at home and 

abroad. Hispania, 89 (1), 110-122. 

Jorge. E., Lópes, S. e Raschio, R. (2008) Moving beyond the classroom: Creating community-

based learning opportunities to enhance language learning. Hispania, 91 (1), 269- 270. 

Jorge. E. e Raschio, R. (2009) Integrating community assets into the language learning process: a 

workshop at the AATSP Conference in Costa Rica. Hispania, 92 (2), 290. 

Jouet-Pastre, C. e Braga, L., (Ed). Becoming Brazuca. Harvard University Press: Cambridge, 

MA, 2008. Print. 

Jouet-Pastre, C. e Braga, L. (2005) Community-based learning: A window into the Portuguese-

speaking communities of New England. Hispania, 88 (4), 863- 872. 

Magolis, M. An invisible minority: Brazilians in New York City (2009). University Press of 

Florida: Florida.  

Martes, A.C. (2000) Brasileiros nos Estados Unido: Um estudos sobre brasileiros em 

Massachusetts. Paz e Terra: São Paulo. 

 

 

 

 

 


