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1 INTRODUÇÃO 

Anualmente, estudantes estrangeiros, a maioria proveniente de países
da América Latina, chega à Universidade Federal  do Rio Grande, e logo, à
cidade de Rio Grande, para fazer cursos de graduação, de mestrado ou de
doutorado.  Ao conversar  com estes,  percebemos que a maioria  faz uso de
transporte  público  coletivo  para  locomover-se  a  diversos pontos  da  cidade.
Embora na cidade haja apenas duas empresas de transporte coletivo, é de
grande importância para os usuários, principalmente os novos, compreender o
seu funcionamento, para que utilizem os serviços prestados de maneira efetiva.
Então,  tendo em vista  a  necessidade de compreender  o funcionamento  do
transporte  coletivo  na  cidade  –  com  seus  itinerários  e  horários  –,  e
considerando  que  os  estudantes  possuem  recente  contato  com  a  língua
portuguesa,  fator  que  não  lhes  permite,  ainda,  conhecer  muitas  estruturas
linguísticas  do  português  falado  no  Brasil,  pensamos  em  prover-lhes
ferramentas linguísticas como prováveis estruturas para consulta e informação.
Para  a  elaboração  do  material,  utilizaremos  como  aporte  a  definição  de
lexicultura fornecida por Barbosa (2009), bem como a  abordagem orientada
para a ação social em combinação com a abordagem comunicativa, conforme
proposta de  Puren (2014).
 
2 METODOLOGIA 

A fim de instrumentalizar os estudantes estrangeiros para que cumpram
propósitos  comunicativos  no  uso  de  transportes  coletivos  urbanos  em  Rio
Grande/  RG,  entendemos  que  o   guia  deva  ser  elaborado  com  léxico  e
estruturas morfossintáticas de uso frequente e de compreensão acessível para
estudantes  em  nível  inicial  de  aprendizagem  da  língua.  Esse  nosso
entendimento está ancorado na descrição dos níveis de proficiência do Quadro
Europeu Comum de Referência para as Línguas (CONSELHO DA EUROPA,
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2001). Os passos que comporão o processo de elaboração do material são: (1)
pesquisa  nos  sites  das  empresas  Noiva  do  Mar  e  Cotista,  para  avaliar  as
informações disponíveis em suas páginas; (2) seleção de informações úteis
para o acesso ao transporte coletivo no dia a dia;  (3) elaboração de outras
informações, como, por exemplo, a diferença entre os nove cartões que são
oferecidos para uso no ônibus;  (4) organização da ordem das informações,
segundo as prováveis necessidades dos usuários; (5) diagramação do guia.
Após a sua preparação, divulgaremos aos estudantes estrangeiros o material e
os auxiliaremos sobre como utilizá-lo.

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com o guia, pretendemos facilitar o uso do transporte público coletivo
por parte de estudantes estrangeiros, e possibilitar-lhes a interação social e
comunicativa em seu novo local de moradia, de estudo e de trabalho, pois o
material  poderá  ajudá-los  em  sua  locomoção.  Consideramos  relevante,
também,  incluir  algumas  orientações  quanto  a  situações  discursivas  que
podem surgir ao usar um transporte coletivo, o que, além de ser um modo de
auxiliar  na  comunicação,  ajuda  os  estrangeiros  a  compreender  algumas
marcas culturais expressas pela linguagem. Barbosa afirma que a 

aliança entre língua e cultura vincula o ensino-aprendizagem de uma
língua estrangeira às experiências significativas vividas e adquiridas
no cotidiano, levando em consideração as interações sociais a que
um aprendente é exposto, sobretudo quando se está em situação de
imersão. (2009 p. 40)

O fato de a linguagem, ancorada em gêneros discursivos, ocorrer em
situações de interações sociais, requer que o falante domine o conjunto lexical
e as marcas culturais exigidos por determinado contexto interacional. Por essa
razão,  as  discussões  que  Barbosa  (2009)  oferece  para  lexicultura  serão
remetidas no guia, sobretudo nas partes do material em que oferecemos as
ferramentas linguísticas já mencionadas.

evidencia-se  que  o  estudo  da  lexicultura  tem  como  foco  não  o
significado da expressão ou da palavra em si – tarefa empreendida
pelos dicionários – mas o dado cultural  – coletivo – evocado pelo
signo,  uma vez  que  ele  vai  revelar  as  escolhas  feitas  por  aquela
coletividade. (2009, p.36)

Trataremos também, da abordagem da linguagem voltada à ação social,
tendo em vista que 

Para  chegar  a  viver  harmoniosamente  com  outros  e  trabalhar
eficazmente com outros, não basta comunicar-se bem com eles;  é
necessário,  mas  não  é  suficiente;  é  indispensável,  ademais,
respectivamente, compartilhar atitudes e comportamentos comuns, e
compartilhar as mesmas concepções da ação comum.  (PUREN, 109,
2015) (tradução nossa) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Projetar a elaboração desse material nos permitiu, ainda mais, refletir

acerca  do ensino  de Língua Portuguesa como Língua Estrangeira/Adicional
para  fins  específicos.  Tal  ensino  será  melhor  desenvolvido  se  ocorrer  de
maneira contextualizada, pois “o contexto corresponde à situação social de uso
da linguagem, o qual interfere diretamente no sentido da ação de linguagem
produzida,  tornando-a  única  e  diferenciada  conforme  o  objetivo  a  que  se
propõe.” (ALVES, 2015, p.4). Então, para além de ser um guia exclusivamente
locomotivo, poderá servir  como um modo de aprender Língua Portuguesa. 
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