
português é a quinta língua 
mais falada no mundo, mas seu 
aprendizado nunca despertou 
grande interesse nos países que 

não o adotam. Não é um idioma inter
nacional como o espanhol, falado em 
duas dezenas de países e que só perde 
para o inglês como o mais ensinado co
mo segunda língua. Esse quadro, no 
que diz respeito ao português, está mu
dando. Há um novo interesse pelo apren
dizado de português nos Estados Uni-

dos e na Europa, resultado da maior re
levância que o Brasil adquiriu no cená
rio internacional, e ele pode ser medido 
pela demanda por material didático usa
do em salas de aula. A editora brasileira 
SBS. especializada na área educacional, 
já vendeu mais de 300000 exemplares 
de livros de ensino de português como 
língua estrangeira a dezenas de países. 
É um número extraordinário, conside
rando-se que. no Brasil, a tiragem da 
maioria dos livros é de 2000 exempla
res. "Os pedidos crescem a cada ano", 
diz Susanna Florissi. uma das autoras 

dos livros, juntamente com Silvia Bu-
rim e Maria Harumi. 

As publicações da SBS. com edi
ções para diversos perfis de aluno — 
adolescente, adulto, empresário —. são 
vendidas a universidades, professores 
particulares e escolas de idiomas. A 
Universidade Harvard já utilizou um 
dos livros da SBS para ensinar portu
guês, até criar sua própria publicação 
para esse fim. Em Harvard. uma das 
universidades de maior prestígio dos 
Estados Unidos, a disciplina de portu
guês como língua estrangeira passou a 
atrair tantos alunos nos últimos anos 
que faltam professores para ensiná-la. 
"Enquanto o espanhol, o francês e o 
alemão perderam alunos, o português 
só cresce e até já ultrapassou o italia
no", diz Clémence Jouèt-Pastré. direto
ra do Departamento de Línguas e Lite
ratura Românica de Harvard. 

O português ganhou alunos não ape
nas nas universidades, mas também nas 
escolas de idiomas. A escola Brazil 
Ahead, em Nova York. foi fundada em 
2006 com oitenta alunos. Hoje. tem 
500. No ano passado, ela tinha oito pro
fessores. Neste ano. foram contratados 
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mais dez para atender à demanda. Uma 
vez fluentes no idioma, os ex-alunos 
podem prestar o teste Celpe-Bras. o 
Certificado de Proficiência em Língua 
Portuguesa para Estrangeiros, desen
volvido pelo Ministério da Educação. O 
certificado é frequentemente exigido 
por empresas e instituições de ensino 
para medir o domínio da língua portu
guesa. Em 2004.3 431 alunos participa
ram do exame. No ano passado, esse 
número subiu para 6000. Neste ano, so
mente a primeira prova anual, em abril, 
teve quase 3 500 participantes. E qual é 
o perfil dessa nova leva de alunos que 
aprendem português? Muitos são pro
fissionais interessados em trabalhar no 
Brasil, fugindo da estagnação econômi
ca e do desemprego em seu país. Outros 
desejam entender melhor o Brasil, já 
que o país cresceu em importância. E há 
os que estudam português — assim co
mo mandarim — por achar que o co
nhecimento dessa língua lhes trará van
tagens profissionais. 
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Na Universidade Princeton. em No
va Jersey. há fila de espera para cursar a 
disciplina de português. "'O Brasil está 
cora muita visibilidade e, além disso, vai 
sediar a Copa do Mundo e a Olimpíada, 
o que chama atenção para o país'*, diz 
Jeremy Adelman. diretor do conselho de 
ensino e pesquisa internacional de Prin
ceton. Na Universidade do Texas-Pan-
Americana. a disciplina de português 
começou a ser oferecida há quatro anos. 
Entre os professores do curso está o per
nambucano Everaldo Freire, que se mu
dou para os Estados Unidos há quatro 
meses. "'As turmas de português estão 
lotadas, e a maioria dos alunos quer ir 
para o Brasil, e não apenas aprender uma 
segunda língua'*, ele diz. 

Assim como Freire, muitos brasilei
ros aproveitam a procura crescente por 
aulas de português para se tornar pro
fessores do idioma no exterior, inclusi
ve ministrando aulas particulares. Nem 
todos têm formação em letras. Profis
sionais de outras áreas também se bene
ficiam com a demanda. E podem ganhar 
mais do que no Brasil, quando amavam 
em sua área de formação. A pernambu
cana Virgínia Leal. advogada de 35 
anos. mudou-se para Leon. na Espanha, 
há cinco anos. para cursar um doutora
do. No ano passado, foi convidada pela 
universidade onde estuda para dar aulas 
de português brasileiro, por solicitação 
dos alunos, já que todos os demais pro
fessores eram de Portugal. Hoje. divi
dindo seu tempo entre as aulas e o dou
torado. Virgínia ganha 800 euros (2 200 
reais) por mês — tanto quanto recebia 
como professora universitária de direi
to, no Brasil. "Eu poderia ter mais alu
nos e ganhar ainda mais. mas não tenho 
tempo", diz Virgínia. 

A dentista paulista Débora Teixeira, 
de 47 anos, deixou o Brasil há nove e 
foi morar em Vermont. nos Estados Uni
dos, para acompanhar o marido. Ela 
chegou a trabalhar como assistente de 
dentista. Sua vida mudou quando, há 
três anos, sugeriu à Universidade de 
Vermont a criação de um curso de por
tuguês. A ideia foi aprovada, e ela se 
tomou professora. Hoje. a universidade 
já oferece quatro cursos de português. 
"As turmas estão crescendo tanto que 
já estamos indo atrás de mais professo
res", diz Débora. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 50, p. 96-100, 12 dez. 2012. 




