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APRESENTAÇÃO 
Estima-se que mais de 281 milhões de pessoas moram fora do seu país de origem. Desses,
mais de 1 milhão se encontram no Brasil (UN, 2020). Nos últimos anos, os principais grupos
de migrantes em destaque no país têm sido de haitianos e venezuelanos (BRASIL, 2020a).
Aqui no país, os venezuelanos aparecem como os primeiros em pedidos de reconhecimento
de refúgio, seguido dos sírios (BRASIL, 2020b).

Ao chegarem em um novo país, o processo de integração acontece a partir de diferentes
dimensões: a jurídica, que diz respeito ao âmbito da regularização migratória e da garantia
dos direitos; a econômica, que trata da inserção em um sistema de renda; e a social e
cultural, que abarca as interações sociais e o compartilhamento de crenças e princípios em
um movimento que seja intercultural (MOREIRA, 2014).

Para isso, a inserção no contexto educacional e linguístico é uma importante aliada, uma
vez que é uma forma de acolhimento e proporciona ferramentas para o aprimoramento da
comunicação e autonomia dos migrantes. Nesse cenário, espaços como o da educação não
formal se tornam, também, suporte na integração e socialização das pessoas recém-
chegadas ao país.
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¹ Anterior a esse período, a Pastoral do Migrante de Florianópolis
passou por mudanças em sua gestão e organização, deixando
algumas lacunas de registro das aulas de português para
migrantes. 

² O CRAI/SC foi aberto no início de 2018, tendo as atividades
encerradas depois de quase dois anos em exercício. Com isso, o
atendimento do setor público aos migrantes foi direcionado aos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e à Defensoria
Pública da União (DPU)

As aulas de português da Pastoral do Migrante de
Florianópolis é uma iniciativa voltada ao público migrante
residente, principalmente, na região da Grande
Florianópolis. Essas têm como objetivo promover a
integração e emancipação social das pessoas migrantes
por meio do aprimoramento das habilidades
comunicativas. O trabalho desenvolvido conta, em sua
maior parte, com professores voluntários e possui
articulações com outras instituições. 

O histórico¹ deste relatório surge com os registros
iniciados em outubro de 2018. Nesse período, houve uma
reestruturação da organização das aulas em decorrência
de fatores como: uma nova gestão da Pastoral do Migrante
em Florianópolis, com o coordenador Padre Marcos
Bubniak, cs; a vinculação ao Centro de Referência de
Atendimento ao Imigrante de Santa Catarina (CRAI/SC)²; e,
posteriormente, a inclusão de uma professora voluntária
como educadora na equipe. Em setembro de 2019, com o
encerramento do CRAI, as aulas passaram a ser vinculadas
ao Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa Catarina
(SPM/SC), instituição criada no mesmo ano.
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O objetivo do relatório é apresentar o cenário vivido nas aulas de
português oferecidas na Pastoral do Migrante de Florianópolis e
fortalecer a importância desse trabalho. Os dados levantados, de
outubro de 2018 a dezembro de 2020, traçam um perfil dos alunos
atendidos e apresentam a dimensão da demanda pelas aulas, assim
como as experiências e metodologias relatadas evidenciam as
adversidades e singularidades ocorridas nesse período.

As aulas que aconteciam presencialmente tiveram que ser
suspensas, em março de 2020, por conta do isolamento social
imposto pela COVID-19³. A partir desse momento, houve uma
redução no número de voluntários em atuação, por consequência
das limitações criadas por tal contexto. Mesmo com apenas duas
professoras, vimos a necessidade de dar continuidade às aulas. A
suspensão do fluxo de trabalho habitual e a necessidade de
replanejamento nos motivou de certa forma a dedicarmos um tempo
para refletir sobre os trabalhos desenvolvidos até então. 

A elaboração desse relatório surge, então, pela nossa vontade de
contribuir com informações relacionadas à educação não formal com
migrantes em Florianópolis e Santa Catarina, além de compartilhar
experiências e metodologias com outros professores e voluntários
que estão atuando ou desejam atuar nesses contextos. Por fim, esse
relatório também decorre de um compromisso histórico da
instituição em intensificar a proposição de políticas públicas em
relação à população migrante. 

³ A COVID-19 é uma doença causada pelo novo
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um
espectro clínico variando de infecções assintomáticas a
quadros graves.” (BRASIL, 2021, não paginado).
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P A S T O R A L  D O
M I G R A N T E

A Pastoral do Migrante está em
funcionamento em Florianópolis desde
1996 com a chegada de Missionários
Scalabrinianos. Essa Pastoral, que tem como
foco as pessoas em situação de migração, é
uma das tantas pastorais sociais existentes
na igreja católica. A Pastoral do Migrante
faz parte do Serviço Pastoral dos Migrantes
(SPM), que está vinculado à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Historicamente, a Pastoral do Migrante de
Florianópolis atendia, sobretudo, migrantes
provenientes de países fronteiriços. Devido ao
terremoto que assolou o Haiti em 2010, o
fluxo migratório dos haitianos para o Brasil se
intensificou, alterando o perfil das
nacionalidades atendidas pela instituição
(GAIRF, 2015). Do mesmo modo, a onda de
imigração venezuelana, a partir de 2018, vem
contribuindo para um novo desenho dos
atendimentos, especialmente nas aulas de
português. 
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*Para o Papa Francisco, esses verbos articulados indicam uma
resposta e um dever de justiça, de civilização e de solidariedade,
em relação às pessoas que precisam migrar (VATICANO, 2017).
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O objetivo da Pastoral do Migrante é oferecer um
atendimento amplo à população migrante, buscando
contemplar, principalmente, pessoas em situação de
vulnerabilidade social. As principais atividades realizadas
estão no âmbito do acolhimento, como no
encaminhamento para moradia, contribuição com
alimentação, doação de roupas e oferta de aulas de
português. 

Outros âmbitos de atividades são o de proteção, que se
refere aos processos de regularização migratória no país, e
o de integração, que se refere à inserção no mercado de
trabalho e nas demais ações de integração entre
brasileiros e migrantes internacionais. Assim, a missão da
Pastoral do Migrante é acolher, proteger, promover e
integrar* a todos com dignidade.

As atividades de atendimento, como entrega de cestas
básicas e aulas presenciais de português, são realizadas
na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, na região
central de Florianópolis. 



PROFESSORAS
VOLUNTÁRIAS

O trabalho dos professores e assistentes
voluntários é essencial para a organização e
funcionamento das atividades. No caso das aulas
na Pastoral do Migrante em Florianópolis, no
período de tempo analisado, foram profissionais
multidisciplinares que contribuíram para as
atividades de rotina, como organização das salas,
preparação dos materiais didáticos, sugestão de
temas, de discussões, auxílio com as dúvidas de
estudantes, dentre outros.

Da esquerda para direita: Morena Porto, Padre Marcos Bubniak,
Natalia Benatti Zardo, Laura Ruffier e Graziele Nack. 
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VOLUNTÁRIO É AQUELA PESSOA QUE
OFERECE ALGUM SERVIÇO NÃO
REMUNERADO, DISPÕE DO SEU TEMPO
E COMPETÊNCIAS EM PROL DE OUTRAS
PESSOAS OU DE UMA CAUSA.

No ano de 2018, as aulas que contavam com
18 alunos eram ministradas por apenas uma
professora voluntária, licenciada em Geografia
e mestranda em Educação. No início de 2019,
houve um aumento da procura das aulas e
mais duas voluntárias se juntaram ao
desenvolvimento das atividades, uma com
formação em Letras Italiano e
Biblioteconomia, e outra em Letras Português
e Letras Espanhol.

Mesmo com um grupo de três professoras, o
aumento contínuo de novos alunos foi
intenso, sendo preciso ampliar a equipe de
voluntários para dar conta da demanda. Para
tanto, foi elaborado pelo SPM/SC um
formulário online, buscando pessoas
interessadas em desenvolver qualquer serviço
voluntário no âmbito de atendimento aos
migrantes. Até janeiro de 2021, foram
registradas 111 inscrições, sendo que cerca de
25 respondentes apontaram ter interesse em
trabalhar com aulas de português.
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María Luján em atividade no projeto Português no
Verão.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIP44J4ffIobYiTXdb9Sf_kQVAdCjNvGiiGXISq0gdgHhD-g/viewform


A partir das inscrições voltadas para as aulas de português, voluntários de diferentes áreas foram
chamados e começaram a colaborar com as atividades, sendo esses profissionais da biologia,
direito, serviço social, jornalismo e psicologia. De 2018 a 2020, participaram ao total 10
voluntários, atuando diretamente nas aulas.

Em nossos espaços de atuação, buscamos construir coletivamente ambientes que sejam seguros
e confortáveis para todos, onde a interculturalidade se faça presente de forma respeitosa e
harmoniosa. Assim, espera-se que os profissionais dispostos a participar das ações junto à
população migrante adotem uma postura ética, assegurando um atendimento de qualidade e de
respeito íntegro a todos. Para isso, foi realizado, em 2019, um Guia para Voluntários nas aulas de
português. 

Por ser um trabalho em condições de voluntariado, a composição da equipe é suscetível à
disponibilidade dos profissionais, o que por vezes dificulta a continuidade do trabalho. Ao se
reconhecer a importância do trabalho desenvolvido e da necessidade da assiduidade para
qualidade das aulas, uma das professoras voluntárias foi incluída como educadora na equipe da
Pastoral.
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Da esquerda para direita: Graziele Nack, Kátia Santos, María Luján, Natalia
Curci, Bruna Ferreira, Alessandra Galdo, Marcela Possato

Gostaria de atuar como voluntário no
Serviço Pastoral dos Migrantes de Santa

Catarina? Faça seu cadastro no formulário:
 

https://forms.gle/b56tiDCoicuhbMn9A
 

https://forms.gle/b56tiDCoicuhbMn9A
https://forms.gle/b56tiDCoicuhbMn9A


"Depois de atravessar terras, fronteiras e mares atrás de uma vida
digna e em paz, uma das primeiras necessidade de um ser
humano que imigra é se comunicar no seu novo país, sua nova
morada. Mas antes de mais nada essas pessoas precisam se sentir
acolhidas com humanidade, afeto e empatia. Na equipe de
professores da Pastoral temos em vista o acolhimento fraterno a
quem nos procura para mais um desafio entre tantos: se
comunicar em um novo idioma. Sinto como uma grande sorte
poder fazer uma pequena parte na nova vida dos nossos alunos."

"Me voluntariei para ser professora de português na Pastoral do Migrante,
buscando dar novo sentido à profissão em que sempre atuei, tentando
contribuir nas demandas que vêm surgindo com as migrações na cidade
de Florianópolis. No trabalho desenvolvido em conjunto com as outras
voluntárias e com o padre Marcos, na pastoral, tive uma experiência nova
enquanto professora e enquanto aluna. Conviver com pessoas de
diferentes idades e origens, com histórias de vida tão singulares, foi um
presente e uma lição de vida para mim. O espaço que ocupamos como
sala de aula se tornou plurilíngue, pois a língua portuguesa passou de
objetivo a pano de fundo quando nos vimos trocando experiências e
histórias, aprendendo uns com os outros. Ao final de minha experiência
pude ver que as aulas de língua portuguesa foram válidas para as pessoas
que ali aprenderam algo desse idioma, mas também porque serviram para
acolher e ouvir os que necessitavam falar, criar uma comunidade que se
une em momentos de dificuldade, e por cumprir seu propósito, eu me
sinto também acolhida e feliz pelo trabalho que desenvolvemos juntos." Graziele Nack

Alessandra Ruiz Galdo 

DEPOIMENTO DAS
VOLUNTÁRIAS

1 1



"Meu nome é Marcela, sou licenciada em Ciências Biológicas, mas
sempre gostei muito de trabalhar com migrantes e refugiados. Meu
trabalho na Pastoral iniciou em agosto de 2019, como auxiliar de sala
para os alunos iniciantes. No início foi muito desafiador, pois não tinha
muita experiência, mas acreditava muito no trabalho que estava
fazendo, o que então, me fazia realizar com todo cuidado. Pensava como
uma professora de Biologia poderia lidar e entender esse mundo. Aos
poucos fui conhecendo os alunos e entendo as necessidades individuais
de cada um, desenvolvendo a sensibilidade necessária para o mundo
deles. Inserindo um pouco do que eu sabia e  tentando ajudá-los. Neste
ano (2020), iniciei minhas aulas com alunos intermediário avançado,
foram poucas aulas mas consegui inserir alguns conteúdos de
significados mais sociais, ambientais. Neste momento com as aulas
acontecendo online, gostaria muito de poder ter participado mais. Vejo
que é um projeto muito importante e de grande impacto para esta
população. Muitos alunos veem na Pastoral e no projeto um ambiente
acolhedor e seguro."

Marcela Possato 

"A partir do estágio na área educacional do curso de Psicologia, que se
deu com uma turma da 7ª série do ensino fundamental de uma Escola
Estadual no Centro de Florianópolis, no 2º semestre do ano de 2019, foi
observada a necessidade de encaminhamento de um aluno haitiano
para aulas de português. Encaminhamento feito ao Serviço Pastoral dos
Migrantes de Santa Catarina, localizado na Paróquia Santa Teresina do
Menino Jesus, em Florianópolis. Devido à grande dificuldade do aluno
com nossa língua, me comprometi acompanhá-lo até a Paróquia no dia
e horário das aulas, para apresentá-lo e auxiliá-lo no primeiro dia de
aula. Primeiro, segundo, terceiro dias, semanas e meses se passaram e
permaneci lá acompanhando o aluno, os demais e o andamento das
aulas. O trabalho lá é feito com muito carinho, foi possível conhecer
uma nova realidade e compreender o quanto uma atenção, um tempo
dedicado ao outro que passa por adversidades, que incluem a
incompreensão do idioma português, pode contribuir para amenizar de
alguma maneira um pouco das suas dificuldades. Foi assim que cheguei
até a Pastoral dos Migrantes, conheci inicialmente a Professora Natália,
sempre muito receptiva e dedicada, não acolheu somente o aluno que
eu acompanhava, mas todos os que procuravam ajuda naquele lugar.
Conheci posteriormente também o Padre Marcos e as outras
professoras. Juntamente com uma colega da Psicologia, apresentamos
um projeto à Professora Natália sobre aulas de português para crianças
e adolescentes no período de férias, projeto que foi muito bem
recebido e executado em janeiro de 2020, juntamente com a Pastoral
dos Migrantes, onde pode se perceber uma abertura e empenho pelos
assuntos referentes aos migrantes.  Agradeço à Pastoral dos Migrantes
pelo importante trabalho e pelo aprendizado de vida."

Kátia Santos
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"Minha trajetória na Pastoral dos Migrantes em
Florianópolis iniciou em setembro de 2018, quando
tive a oportunidade de iniciar uma nova turma de
português como professora voluntária. Por ter sido
uma criança imigrante, a temática migratória sempre
me chamou atenção e por isso sabia que de alguma
forma gostaria de direcionar minha trajetória
profissional para essa área. Mas quando encarei essa
missão, nunca havia tido experiência como professora
de português, pois tinha acabado de finalizar a
graduação em Geografia. No entanto, logo na primeira
aula eu me senti à vontade naquele ambiente e
inspirada para seguir nesse caminho! E assim, tem
sido com a prática e com muita dedicação que tenho
buscado ser uma professora melhor para atender às
diversas demandas, considerando as histórias de vida
dos estudantes. Essa oportunidade me transformou e
foi com ela que decidi encarar uma segunda
licenciatura em Letras Português! Sou muito grata à
Pastoral e a todos os estudantes que confiam no
nosso trabalho."

Natalia Benatti Zardo

 "Me envolvi no projeto de português para imigrante,
em 2018, quando conheci o trabalho da Pastoral do
Migrante em Florianópolis. Descobri que ser professora
voluntária de português na Pastoral é um aprendizado a
cada segunda-feira à noite. Me possibilita escutar e
conhecer histórias, compartilhar conquistas e
descobertas de/com pessoas de outras nacionalidades e
culturas que estão se inteirando de uma nova
realidade."

Morena Porto
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"Sou profundamente grata à Pastoral do Migrante por ter me
dado a possibilidade de acompanhar às crianças migrantes e
refugiadas no seu processo de inserção. Através do Projeto
“Português no Verão” tentamos transmitir conhecimentos da
língua de acolhimento, bem como introduzir a cultura do país
receptor de maneira lúdica e vivencial. Ao mesmo tempo,
houve uma enriquecedora troca com e entre as crianças, onde
compartilhamos palavras em krèyol e espanhol para valorizar a
cultura dos nativos. No intuito de amenizar o forte
estranhamento e outros impactos que podem afetar a saúde
mental das crianças migrantes e refugiadas, a experiência na
Pastoral do Migrante foi além de gratificante, de extrema
importância para o acolhimento destas crianças e famílias que
buscam lançar raízes em solo brasileiro. Levo da experiência
um grande aprendizado e muito carinho por cada um dos
participantes deste."

María Luján
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AULAS DE
PORTUGUÊS
As aulas e os materiais oferecidos aos alunos são de
forma gratuita.

Desde seu início, as aulas de português na
Pastoral do Migrante em Florianópolis foram
construídas conforme diferentes contextos e
demandas, buscando contemplar as necessidades
do estudante e proporcionar seu acolhimento.

Assim, as aulas acontecem pela perspectiva do
Português como Língua de Acolhimento (PLAC),
abordando temas que façam parte do dia a dia e
contribuam para sua integração na sociedade de
recepção.
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01 Aulas presenciais
na Paróquia

Até março de 2020, as aulas de português aconteciam toda segunda-feira à
noite, das 19h às 21h, na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em
Florianópolis.
 
Com a missão de acolher a todos e proporcionar o acesso básico à educação,
eram aceitos novos estudantes toda semana com a inscrição feita na hora. Ao
levarmos em conta a contínua demanda de inserção em aulas de português,
mantemos essa postura de acolhimento a todos que desejam participar das
aulas a qualquer momento. Com isso, os grupos constituídos se tornaram
diversos.

No que tange ao formato das aulas, dinâmicas, atividades e escolhas de
conteúdo, procuramos ter uma sensibilidade para a forma como os temas são
abordados diante do contexto em que muitos alunos se encontram, a fim de
evitar constrangimento e/ou conflitos. 

Apesar das aulas serem divulgadas a partir das redes sociais da Pastoral, e
pelos órgãos públicos de assistência social, percebemos que esse crescimento
acontecia, em sua maioria, por meio do incentivo dos próprios alunos que já
frequentavam as aulas, trazendo amigos, vizinhos e familiares para participar.

Em outubro de 2018, as aulas iniciaram com poucos alunos, finalizando em
dezembro com uma turma de 18 pessoas. Nesse período, as aulas eram
ministradas por apenas uma professora voluntária. No ano seguinte, em 2019,
com um aumento na procura, foi necessário adaptar a dinâmica das aulas e
convidar mais voluntários para compor a equipe de professores. Contando
com uma equipe de três professores e outros assistentes, foram oferecidas
duas turmas concomitantes, de nível iniciante e outra, de intermediário. 
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02
aulas na Casa do
Migrante -
Scalabrini
Além das aulas ofertadas para um público
ampliado na Paróquia, em outubro de 2019,
também passamos a oferecer aulas semanais
às terças-feiras à noite para os acolhidos na
Casa do Migrante – Scalabrini*, um projeto
coordenado pelo SPM/SC.

A Casa do Migrante, localizada na parte
continental de Florianópolis, é um projeto que
recebe famílias venezuelanas vindas de
Roraima por meio do programa de
interiorização do Governo Federal. A
participação nas aulas é obrigatória para
todos os acolhidos e acontecem dentro da
própria casa, o que facilita o acesso. Além
disso, como norma do projeto, as pessoas
acolhidas podem permanecer na casa por três
meses, com flexibilidade, conforme eventuais
exceções. 
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*Para maiores informações, acesse: 
https://www.spm-sc.com/casa-do-migrante-scalabrini

https://www.spm-sc.com/casa-do-migrante-scalabrini


DESDE A ABERTURA ATÉ DEZEMBRO DE 2020, ATENDEMOS TRÊS GRUPOS,

DOS QUAIS 41 PESSOAS FREQUENTARAM AS AULAS, INCLUINDO ADULTOS,

ADOLESCENTES E CRIANÇAS.

Apesar do objetivo comum às aulas oferecidas
para migrantes, o contexto espacial e social
em que as aulas da Casa se inserem
demandam didáticas e posicionamentos dos
professores diferentes daquelas em um
ambiente como o da Paróquia. 

Um primeiro fator a ser considerado é o tempo
de duração do curso, pois é preciso realizar um
planejamento, tendo em conta os três meses
de permanência das mesmas pessoas,
considerando que nesse tempo alguns saem da
casa antes do prazo e a turma vai sendo
reduzida. E na sequência, assim que todas as
pessoas saem, um novo grupo chega e é
preciso começar o curso novamente.

Outro fator é que essas pessoas convivem
diariamente e compartilham do mesmo espaço
de moradia, e isso deve ser considerado para
eventuais tensões ou conflitos que tenhamos
que mediar, pois, por vezes, acabam sendo
refletidos para o momento de aula. 
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Português no
Verão
Com o objetivo de proporcionar aulas de
português somente para crianças e
adolescentes migrantes até 18 anos, foi
realizado, em janeiro e fevereiro de 2020, o
projeto piloto intitulado "Português no verão",
que buscava contribuir na preparação dos
alunos para o início do ano letivo na escola.

Essa iniciativa surgiu em conjunto com duas
novas professoras voluntárias, estudantes de
psicologia, que se aproximaram, inicialmente,
das aulas regulares da Pastoral para
acompanhar algumas crianças e adolescentes
migrantes que elas já auxiliavam fora dali. 

03
Apesar de recebermos normalmente durante as
aulas regulares crianças e adolescentes, nem
sempre o horário, os espaços e as
metodologias são as mais adequadas para eles.
Mesmo assim, as crianças e adolescentes
frequentam, seja pelo fato da família não ter
com quem deixá-los, seja por necessidade de
aprimorar o idioma, assim como os adultos.
Normalmente, contávamos com assistentes
voluntárias, que realizavam atividades
paralelas com as crianças.

Assim, pensando nessa demanda de oferecer
um curso para outras faixas etárias,
organizamos esse mini curso, que consistiu na
oferta de uma aula semanal, no período da
tarde por oito semanas, na Paróquia Santa
Teresinha.

Ao todo, participaram 12 estudantes de
nacionalidade haitiana, venezuelana e
colombiana, com idades entre quatro e 16
anos. Sendo esses moradores de três diferentes
bairros de Florianópolis: José Mendes, Monte
Serrat e Ingleses.
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04 Português em
tempos de
pandemia

Em 17 de março de 2020 foi decretada* quarentena na cidade de
Florianópolis. Como em todo o resto do mundo, a cidade encontrava-se
em alerta em razão da pandemia, decorrente da infecção do novo
coronavírus, causador da COVID-19. Por lei, foram suspensas as atividades
e os serviços ditos não essenciais, para evitar aglomeração de pessoas, e
adotada a medida de isolamento, recomendando a todos para ficarem em
casa. Devido a tal cenário, as aulas de português de forma presencial,
oferecidas pela Pastoral do Migrante, foram interrompidas.

Diante da incerteza de quanto tempo essa situação duraria e da
inquietação em como manter contato com os alunos, foi necessário
desenvolver novas estratégias para que as aulas não deixassem de
acontecer e que pudéssemos continuar incentivando os estudos da língua
e, ainda, nos manter presentes os acolhendo, de alguma forma.  

Para isso, elaboramos, de forma adaptada, aulas assíncronas**, com o uso
de materiais didáticos criados por nós, nas quais experimentamos
diferentes linguagens, a fim de usufruir dos benefícios da tecnologia. 

Para a disponibilização das aulas e o compartilhamento de atividades, foram
consideradas a situação dos alunos em relação à infraestrutura e acesso à
internet. Diante da praticidade e facilidade, verificamos que a melhor forma de
contato seria o WhatsApp, por ser o aplicativo já utilizado como comunicação
com os alunos para as aulas presenciais e de maior facilidade e acesso. 

*Decreto n. 21.352, de 17 de março de 2020. Disponível em: http://leismunicipa.is/sxwgo
*A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que
apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.”(BRASIL, 2020, não paginado).
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https://www.spm-sc.com/casa-do-migrante-scalabrini
https://www.spm-sc.com/casa-do-migrante-scalabrini
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Inicialmente, a ideia de aulas online foi apresentada aos alunos que já frequentavam as
aulas na Pastoral. Aos que se interessaram, foi criado um grupo específico para troca de
material e dúvidas sobre o idioma. Apesar do grupo de participantes já ter um contato
com o português, foram elaboradas aulas para o nível iniciante.

As aulas de português online iniciaram no dia 20 de abril de 2020, contando com uma
turma de 18 participantes e com previsão de 10 aulas. O envio de materiais foi semanal,
com uma atividade por aula a ser respondida no próprio grupo do Whatsapp, podendo ser
escrita, em vídeo ou em áudio. 

Com a pandemia se agravando e a prolongação da quarentena, a procura pelas aulas de
português online aumentou significativamente. Em julho, foi aberta a segunda turma,
dessa vez maior, com a participação de 32 pessoas de cinco nacionalidades e residentes
de oito municípios de diferentes estados do Brasil. Um mês depois, em agosto, iniciou a
terceira turma, contando com 30 alunos, e em setembro, a quarta turma, com mais 34. Ao
final das 10 aulas, eram realizadas videochamadas com cada turma, para poder conhecer,
mesmo que à distância, um pouco dos alunos que participaram, saber a opinião e
sugestões sobre as aulas online. 

Na conclusão do curso, solicitamos aos alunos que participassem, de forma voluntária, de
uma enquete de opinião. Por meio do formulário Google, criamos algumas perguntas
relacionadas ao acesso e qualidade dos materiais, desempenho e interação das
professoras, assim como se tiveram dificuldades na compreensão das aulas. Obtivemos,
ao final das quatro turmas, 19 respostas, nas quais pudemos averiguar que 18 dos
respondentes acessaram as aulas somente pelo celular. Desses, apenas cinco acessaram
pela internet de redes móveis, enquanto o restante acessou por meio de wi-fi de casa.
Todos os 19 participantes informaram não ter tido dificuldade no acesso e entendimento
dos materiais propostos, além de avaliarem como boa a interação com as professoras. O
formulário proporcionou, também, um espaço para sugestões, comentários ou críticas. Os
alunos que responderam demonstraram satisfação com as aulas.

A alta demanda de estudantes resultante dessa iniciativa nos incentiva a continuar
promovendo espaços de acolhida por meio da educação. Aprender uma nova língua é
muito mais do que conhecer uma forma de comunicação. É uma forma de estar em
contato com pessoas, compartilhar experiências e fortalecer a rede de apoio.



MÉTODOS E
INSTRUMENTOS
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As aulas presenciais na Paróquia possuíam
uma constante chegada de novos estudantes,
nos trazendo o desafio de proporcionar um
sistema flexível de organização das aulas,
considerando as diferenças de idade, dos níveis
de escolaridade e dos idiomas falados.

Buscamos trabalhar com metodologias na
perspectiva do Português como Língua de
Acolhimento (PLAC). Procuramos trazer
temáticas para o entendimento da sociedade
de acolhida e para o desenvolvimento de
habilidades comunicativas para a emancipação
social, como o conhecimento de seus direitos e
da geografia local, inserção no mercado de
trabalho, acesso à saúde e educação etc.

Como era: 
outubro de 2018 a março de 2020

Tanto para os estudantes da Paróquia quanto
para os acolhidos na Casa, usamos,
inicialmente, como base materiais
disponibilizados gratuitamente, como o
Português do Brasil para refugiadas e
refugiados* e o Portas Abertas: português para
imigrantes**, entre outros livros de ensino de
português e de atividades criadas pelas
professoras.

Adaptamos esses materiais para o contexto
local, considerando o perfil e as demandas dos
estudantes, e buscamos trabalhar com blocos
temáticos, sendo cada aula um novo tema. 
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Foto: Darlan Alves 

*FEITOSA, J. et al. Pode entrar: português do Brasil para refugiadas e refugiados. São Paulo: Cáritas; ACNUR, 2015.
**REINOLDES, M.; MANDALÁ, P. de S.; AMADO, R. de S. Portas abertas: português para imigrantes. São Paulo: SMDHC, 2018. 

https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Pode_Entrar_ACNUR-2015.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/programas_e_projetos/portas_abertas/index.php?p=259310


Com a quarentena imposta pela pandemia da
COVID-19, e as aulas migrando para o formato
virtual, o material precisou ser pensado de uma
forma que fosse acessível e de fácil compreensão
aos alunos, desde os que já tinham algum
conhecimento do português até aos recém-
chegados ao Brasil.

Inspiradas em livros didáticos voltados ao PLAC,
elaboramos 10 aulas para o nível iniciante, tendo
como complemento videoaulas gravadas e
legendadas por nós, e disponibilizadas somente
para os alunos, no canal do SPM/SC no Youtube,
com explicações da gramática, vocabulário e da
atividade proposta. O material foi criado em
plataformas abertas e gratuitas, sendo
disponibilizado em PDF, de forma que os alunos
conseguissem acessar até mesmo via celular, seja
com conexão wi-fi ou por dados móveis. Para
isso, a cada material postado, fazíamos o teste de
baixar o arquivo por meio de diferentes conexões,
assim saberíamos que tamanho de arquivo era
acessível.

Nas aulas foram abordadas temáticas e vocabulários que fazem parte do cotidiano, além de
informações sobre o sistema de saúde, educação e financeiro no Brasil, para que os alunos
pudessem compreender seus direitos.
  
Ao longo desses nove meses, as aulas foram sendo aprimoradas a cada turma. Com a interação e
dúvidas dos alunos, foi possível avaliar qual a melhor forma de apresentar gramática,
vocabulário e realizar as atividades. A partir da turma dois, foram criados quizzes online,
disponibilizados também a cada semana, e elaborados em uma plataforma gratuita, como uma
forma divertida de revisão das aulas.  

em tempos de 
pandemia
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Com a pandemia, as aulas presenciais na Casa
do Migrante também foram suspensas. No
período inicial da quarentena eram enviados
materiais e atividades por e-mail, no entanto,
a partir de setembro, com a chegada de um
novo grupo de moradores, as aulas na Casa
passaram a ser de maneira remota, utilizando
a ferramenta síncrona Google Meet, e com a
utilização do novo material. Essa modalidade
ajudou a incrementar ainda mais as aulas
elaboradas, incluindo mais atividades e a
revisão de explicações.

A experiência de aulas totalmente online no
decorrer de 2020 trouxe diversos desafios,
nos fazendo repensar a dinâmica que
tínhamos com os alunos nas aulas presenciais
e nos possibilitando um panorama diferente
na metodologia de ensino de português.
Procuramos, por meio da elaboração de um
novo material, dos vídeos gravados e das
respostas às atividades, manter não só o
ensino da língua, mas, também, o
acolhimento que sempre prezamos nas aulas
de português. 
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PERFIL DOS
ALUNOS

2 6

De outubro de 2018 até dezembro de 2020,
364 alunos frequentaram as aulas de
português da Pastoral do Migrante de
Florianópolis, incluindo aulas na modalidade
presencial e a distância. 

Foto: Darlan Alves 



ALUNOS
PRESENCIAIS

2018-2020

No primeiro dia de aula são solicitadas informações básicas
para o cadastro dos alunos, como nome, nacionalidade, idade,
escolaridade, bairro de residência e quanto tempo mora no
Brasil. Com base nesses dados¹, foi possível visualizar um
perfil dos atendidos nas aulas de português da Pastoral. 

De outubro de 2018 a março de 2020², cerca de 240 pessoas
participaram das aulas. O aumento gradativo de alunos tornou
o grupo cada vez mais diversificado, contando com 10
nacionalidades. Os haitianos são os que mais frequentaram as
aulas. 

¹ Os números totais podem não ser exatos, tendo em vista algumas lacunas no
preenchimento do cadastro.
² O registro dos dados não equivale a anos igualmente inteiros, visto que o
levantamento teve início em outubro de 2018 e foi até março de 2020.
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Em relação à idade, a maioria dos alunos estão na faixa etária entre 19 a 30 anos, representando
44,5%. Mas não podemos deixar de notar a presença de outras idades, como os menores de 18
anos e os acima de 50. 

Quanto à identificação de gênero dos alunos, 55,6% foram de homens e 44,4% de mulheres. 

Quanto à escolaridade, 32% dos alunos afirmaram possuir ensino médio (completo, cursando ou
incompleto), 24,2% ensino superior (completo, cursando ou incompleto), 5% ensino técnico e
0,4% pós-graduados.
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meses
61%

anos
22.5%

semanas
13.5%

dias
3%

Pudemos notar também que a procura
maior dos alunos para a aulas de
português acontece nos seus primeiros
meses morando no Brasil, sendo a
realidade de 61% dos alunos. Enquanto
22,5% dos estudantes já moravam no
Brasil há um ano ou mais, 13,4%
estavam há poucas semanas e 3%
frequentaram as aulas já nos primeiros
dias. 

Em relação aos locais de moradia, foram
registrados 19 bairros, a maioria na região
central, próximos ao local das aulas. Mas é
importante destacar que há estudantes que
se deslocam de bairros mais distantes ou
mesmo de outros municípios, como São José
e Palhoça. Pelo fato de a Pastoral estar
localizada no bairro Prainha/José Mendes,
na região central de Florianópolis, ela é um
ponto estratégico para o desenvolvimento
das aulas, podendo atender alunos de
diferentes áreas da Grande Florianópolis.

TEMPO DE RESIDÊNCIA NO BRASIL*

*dias: 1-7 | semanas: 1-4 | meses: 1-12 | anos: a partir de 1 completo

LOCAIS DE MORADIA EM FLORIANÓPOLIS

2 9



2020

O perfil dos alunos online não difere muito em relação aos alunos que frequentavam as aulas
presenciais na Paróquia. A variedade quanto à idade, por exemplo, está, também, presente nos
alunos participantes nessa nova modalidade, apesar de a maioria estar na faixa etária entre 19 e
30 anos. Por outro lado, o gênero mais visto nas aulas online foi de alunas mulheres. 
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um total de 124 alunos nas 4 turmas
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A escolaridade também foi outro fator que permaneceu semelhante ao perfil dos alunos
presenciais. Nas aulas online, 52% dos alunos afirmaram possuir ensino médio completo ou
incompleto, e 38%, ensino superior completo ou incompleto. Além disso, a maior parte dos
alunos nunca tinha frequentado uma aula de português, sendo, então, esse curso seu primeiro
contato com aulas desse idioma.

ESCOLARIDADE

Com as aulas presenciais, conseguimos
contemplar principalmente alunos da
Grande Florianópolis por conta das
limitações de mobilidade. Entretanto, nessa
nova modalidade a distância as aulas
puderam se expandir para mais locais do
estado, como Tubarão, Blumenau, Nova
Trento, Braço do Norte e Balneário
Camboriú. 

Não Sim

79.1 % 20.9 %

FREQUENTOU AULA DE
PORTUGUÊS ANTES 

LOCAIS DE MORADIA EM SANTA CATARINA
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A expansão das aulas não ocorreu somente dentro do estado. Mesmo a maioria sendo de Santa
Catarina, nas turmas estiveram também presentes alunos residentes em outros quatro estados
do Brasil, como São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Roraima. Além da
abrangência nacional, tivemos a participação de dois alunos que ainda residiam em outro país,
um no Suriname e outro no Haiti, mas que planejavam migrar para o Brasil.

Com o alcance das aulas de português online, ficou nítida a demanda desse serviço nessa
modalidade, em especial, durante uma situação de isolamento social como pela que passamos
desde o início de 2020. Essa amplitude de alcance, que foi além do esperado, nos permitiu
repensar em metodologias e estratégias para futuras aulas, mesmo após uma possível retomada
das aulas presenciais.
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DESAFIOS E
PERSPECTIVAS 

A partir da experiência desse período de dois anos
de aulas da Pastoral do Migrante, podemos
elencar alguns encaminhamentos, a fim de
aprimorar a qualidade dos atendimentos e da
garantia aos direitos da população migrante, com
base nos dados e nos desafios encontrados.
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Foto: Darlan Alves 



Com a alta demanda semanal de novos estudantes, temos o desafio de alocar esses estudantes
da melhor forma possível, considerando, sobretudo, sua aproximação com a língua. Para garantir
atendimentos mais individualizados, percebemos ser essencial ter sempre mais de um professor
disponível por turma. Por se tratar de um trabalho que na sua maior parte é desenvolvido por
voluntários, manter uma regularidade do mesmo profissional é um desafio. Por isso, uma
perspectiva ideal seria a contratação, para a equipe da Pastoral, de professores qualificados e
destinados para as funções exigidas para esse contexto de aula.

Outra observação pertinente que surge da análise dos dados, é a necessidade de ampliar a oferta
das aulas pelos diferentes bairros da cidade, evitando que os estudantes tenham que se deslocar
por longas distâncias. Além de otimizar o tempo, eles podem economizar o dinheiro gasto no
deslocamento.
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Além disso, a ampla faixa etária dos estudantes também demonstra a importância de ofertar
aulas que sejam específicas para as demandas de cada grupo etário, como o projeto já realizado
com as crianças no verão. Desenvolver projetos junto às escolas que recebem esses alunos é
uma forma de fortalecer o acolhimento às crianças e adolescentes que vêm de outros países,
por exemplo. 

Com a pandemia e a necessidade de adaptação para as aulas online, vimos, também, a
importância de oferecer cursos nessa modalidade, uma vez que amplia o atendimento a pessoas
que por vezes moram em localidades onde não há aulas próximas para imigrantes. Apesar dos
eventuais empecilhos técnicos, pela falta de infraestrutura ideal ou mesmo da qualidade de
acesso à internet, essa modalidade mais flexível também se mostra importante para pessoas
que não possuem tempo disponível durante a semana para frequentar uma aula
presencialmente. Assim, a experiência com essa modalidade nos fez repensar e rever novas
possibilidades de aulas.

Diante de um cenário ainda incerto como o que nos encontramos nesse início de 2021, temos
como intenção continuar ofertando o curso de português para iniciantes na modalidade online.
Mesmo que em algum momento deste ano possamos retomar as atividades presenciais, a ideia
de manter aulas online permanecerá para, assim, abrangermos um número maior de alunos. 

Diante de um cenário ainda incerto como o que
nos encontramos nesse início de 2021, temos
como intenção continuar ofertando o curso de
português para iniciantes na modalidade online.
Mesmo que em algum momento deste ano
possamos retomar as atividades presenciais, a
ideia de manter aulas online permanecerá para,
assim, abrangermos um número maior de alunos. 
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AULAS DE PORTUGUÊS NA

PASTORAL NA MÍDIA
SBT. Jornal Meio-dia. Imigrantes e o mercado de trabalho. 24 de setembro de 2020.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2hkbiQ7kWsQ&feature=emb_title 
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