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APRESENTAÇÃO 

 

Uma revista em seu terceiro número é uma promessa ainda, mas a concretude 

de seu conteúdo com oito artigos originais é uma pequena vitória. Ainda nos faltam 

boas condições de equipe para tocar com celeridade a seleção e edição dos artigos 

que nos chegam de cidades, regiões e países tão diversos como a própria SIPLE soe 

ser. 

É uma alegria poder trabalhar voluntariamente e na adversidade inerente a 

uma área que busca institucionalização e políticas que lhe dêem identidade e colocar 

no ar (interessante dizer no ar e não no papel) oito contribuições que foram avaliadas 

e tramitadas para chegarem aos nossos leitores no mundo com a máxima qualidade 

que exigimos de nossa produção científico-profissional. 

O número que ora tornamos público abre com o importante tópico da escolha 

e estudo da variante brasileira como norma para ensino do Português Língua 

Estrangeira, particularmente nos países sul-americanos que estão se voltando com 

interesse crescente para o Português do Brasil. O texto de Leda Corrêa e Sérgio 

Ricardo Lima são um alento para essa frente de estudos fonológicos aplicados sobre 

o PLE. 

Em seguida abrimos para o ensino e problemática de duas habilidades  que 

compõem a fruição de uma língua aprendida depois da primeira ou segunda: a 

compreensão de leitura numa moldura de interesse pela cultura e a produção escrita 

de estrangeiros imersos num curso de PLE no Brasil. Os textos de Rosiane Xypas e 

de Webert C. Barros com Regina C. Mendes Ferreira, respectivamente, exploram 

para nós ângulos produtivos para orientar nossa observação e prática do ensino de 

PLE. 

O artigo de Marcos dos Reis Batista, da UFPA, em Belém, mira um conceito 

que eu mesmo introduzi na literatura especializada brasileira sobre o ensino de 

línguas: o da estrangeirização da língua-alvo. Sem os devidos cuidados, uma língua 

dita estrangeira pode de fato levar professor e alunos a permanecerem e até 

aprofundarem um senso de estranhamento com relação à língua-alvo.  O texto de 
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Reis Batista começa uma jornada empírica que há de trazer ainda mais luz sobre esse 

fenômeno frequente nas salas de aula de línguas estrangeiras. 

Carolina Clérici, de uma universidade argentina aborda de modo prático e 

acessível algumas formas de práticas ou atividades que prometem interação e, quem 

sabe, até aquisição da nova língua posta para aquisição. O tratamento de 

procedimentos contemporâneos como a simulação, improvisação, dinâmicas de 

grupo e trabalhos em pares podem nos permitir contrastá-los com procedimentos 

tidos como mais radicalmente comunicativos como a tarefa e o projeto em estudo 

temático. 

Em seguida oferecemos, Marcelo Santos e eu, J.Carlos Almeida Filho, um 

exercício importante de análise de abordagem de uma professora de quem só 

dispúnhamos de uma transcrição simples de uma de suas aulas num país 

hispanofalante da América do Sul. Esse material limitado foi testado para que 

aprendêssemos se essa base de transcrição sem observações, notas e áudio de 

gravação já seria suficiente para uma primeira análise de abordagem de ensino. 

O próximo texto publicado neste número traz uma análise da questão do 

vocabulário num livro didático para o ensino de PLE. Esse trabalho de Liliane Neves, 

Ana Maria Vilela e Jerônimo Coura Sobrinho aproveita o contexto do livro didático 

para explorar esse flanco importante do trabalho complexo de produzir e utilizar 

material de ensino em situações brasileiras. 

Por último, a resenha crítica do livro recém-lançado de Almeida Filho, 

Fundamentos de Abordagem e de Formação no Ensino de PLE traça uma descrição 

e potencial de uso do material autoral com fins formativos e abre perspectivas para 

compreender os conteúdos e propostas ali contidos.  

Uma edição completa de ideias e argumentos não se exaure com a sua 

descrição como o fiz aqui. Ela se torna plena de ideações e motivações para outros 

trabalhos e novas maneiras de ensinar PLE quando os leitores se debruçam sobre 

elas na pesquisa e na formação nossa dói dia a dia. Bom percurso a todos que nos 

visitarem nestas latitudes digitais mais uma vez e muitas mais vezes no 

ponto www.siple.org.br! 

  

http://www.siple.org.br/
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Política Editorial 

 

Foco e Escopo 

A Revista SIPLE, fundada em 07 de outubro de 2010, publicação semestral da 

Sociedade Internacional para o Português Língua Estrangeira – SIPLE –  tem por 

objetivo divulgar textos inéditos na área de concentração de ensino e pesquisa de 

português como língua estrangeira e segunda língua, em âmbito nacional e 

internacional, redigidos em língua portuguesa em quaisquer das normas ortográficas 

vigentes nos países de língua e expressão portuguesas. 

São aceitos artigos em versões digitalizadas de autoria de pesquisadores, 

professores de graduação (incluindo leitores), pós-graduação, mestres e 

doutorandos, professores de programas de extensão e centros binacionais ou 

culturais. Textos de alunos mestrandos apenas serão aceitos se submetidos em co-

autoria com seus orientadores doutores. 

Indicamos os seguintes temas de interesse para publicação na Revista: 

Ensino e aquisição/aprendizagem de PLE nas salas de aula: 

• aquisição de português como L2 ou LE 

• formação de professores  

• formação de alunos de PLE 

• ensino de PLE frente às culturas nacionais 

• formação de terceiros agentes relevantes para o PLE 

• cultura e ensino-aprendizagem de português como língua não-materna 

• análise de abordagens e competências 

• ensino do Português como L2 e LE 

• especialidades do PLE: português língua de herança, português para fins 

específicos, português em contextos bilíngues (de escola, fronteira, indígena), 

português para trabalhadores imigrantes 

• história do ensino de PLE 

• ética no ensino de PLE 

• políticas linguisticas para o PLE 
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• ensino de aspectos comunicacionais da gramática 

• estudo da estrutura de aulas e aquisição 

• planejamento de cursos 

• produção e avaliação de materiais didáticos 

• dicionários pedagógicos e seu uso 

• avaliação e ensino de línguas 

• estética da linguagem e ensino de línguas 

• ensino da escrita e da oralidade 

• discurso no ensino-aprendizagem do PLE 

• tradução no ensino-aprendizagem de PLE 

• terminologia/lexicografia aplicadas 

• relações sociais mediadas pela língua portuguesa 

Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de 

que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

democratização mundial do conhecimento. 

Políticas de Seção 

São aceitos para publicação apenas textos inéditos resultantes de pesquisa aplicada 

e de discussão teórica, traduções de artigos seminais para divulgação em língua 

portuguesa, além de resenhas de obras atuais relevantes ou de alto interesse 

histórico para a área de PLE e entrevistas com personalidades científicas da Área de 

PLE.  Não nos obrigamos, contudo, a incluir todos os diferentes tipos de seções num 

único número. 

Processo de Avaliação por Pares 

Os textos submetidos terão os nomes de seus autores apagados para envio à 

avaliação cega por pares, envolvendo dois pareceristas, sendo um membro da equipe 

interna e o outro do Conselho Editorial ou consultor ad hoc. Para que sejam 

publicados, os textos precisam receber dois pareceres favoráveis. Caso um dos 

pareceres seja contrário, o texto será enviado a outro parecerista. 

No caso dos textos produzidos por autores convidados, a avaliação cega por pares é 

realizada por membros do Conselho Editorial ou consultores ad hoc. 
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Depois da análise, cópias dos pareceres serão encaminhadas aos autores juntamente 

com instruções para modificações, quando for o caso. Antes de serem publicados, 

todos os textos serão submetidos à revisão pelos autores segundo as recomendações 

dos pareceristas que sugerem implementações de forma. 

Caso haja mais trabalhos aprovados do que possam ser publicados em determinado 

número da Revista, poderão ser escolhidos aqueles que tiverem obtido as melhores 

avaliações iniciais pelos pareceristas. 

Arquivamento 

Esta revista utiliza o sistema LOCKSS para criar um sistema de arquivo distribuído 

entre as bibliotecas participantes e permite às mesmas criar arquivos permanentes 

da revista para a preservação e restauração. Saiba mais... 

Corpo Editorial (Interno) 

EDITOR-CHEFE 

José Carlos Paes de Almeida Filho 

Corpo Editorial (Interno)              

Marilena Somavilla Bomfim de Andrade 

Fernanda Silva Medeiros Caetano 

Francisco Deivison Sousa Carvalho 

Cristhiane Miranda Vaz 

Carlos Alberto Gonçalves Pavan 

Conselho Editorial (Externo) 

Maria José dos Reis Grosso – Universidade de Lisboa 

Nelson Viana – Universidade Federal de São Carlos 

Lucia Maria de Assunção Barbosa – Universidade de Brasília 

Edleise Mendes - Universidade Federal da Bahia 

José Carlos Cunha – Universidade Federal do Pará 

Ana Catarina Nobre de Mello – Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Vivaldo Andrade dos Santos – Universidade de Georgetown 

Liliana Gottheim – Universidade Estadual de Campinas 

Rosane de Sá Amado – Universidade de São Paulo 

http://lockss.org/


7 
 

Brasília, Outubro de 2011 – ANO 2 – NÚMERO 2 

Ricardo Moutinho – Universidade de Macau 

Kleber Aparecido Silva – Universidade de Brasília 

Revisão 

Equipe da Comissão Editorial 
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Normas para Publicação 

 

Ao submeter um artigo para publicação na Revista SIPLE, queira observar os 

seguintes requisitos: 

1 - Os trabalhos submetidos para publicação na página da SIPLE deverão ser 

enviados via correio eletrônico – corr-el -  na forma de um arquivo anexado para o 

endereço jcpaes@unb.br, Este endereço de end-el está protegido contra spambots. 

Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. no formato Word for Windows. 

2 - O trabalho poderá conter imagens, gráficos ou tabelas, desde que essas 

sejam disponibilizadas pelo autor, em formato JPG, com definição de 72 dpis. Essas 

imagens deverão ser designadas como figuras, com numeração sequencial e 

indicação da fonte de onde foram extraídas. 

3 - O texto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho do papel 

A4, corpo 12, com espaço entre-linhas de 1,5 linha. Artigos e entrevistas deverão ter 

entre 12 e 15 páginas, incluindo imagens e referências bibliográficas. Resenhas 

deverão ter entre 3 e 5 páginas. Casos especiais, com justificativa aceitável, poderão 

ser considerados para publicação. 

4 - A formatação do texto deverá obedecer às seguintes recomendações: 

4.1 - Título no alto da página, todo em maiúsculas e centralizado; 

4.2 - Nome do autor duas linhas abaixo do título, alinhado à direita e com as 

iniciais em maiúsculas; 

4.3 - Instituição a que o autor é vinculado logo abaixo do nome do autor, 

alinhada à direita e com as iniciais em maiúsculas; 

4.4 - Os trabalhos serão precedidos de um resumo com palavras-chave; e de 

um abstract (em inglês) com suas respectivas keywords. Ambos os resumos deverão 

conter por volta de cem palavras e as palavras-chave serão no mínimo três. Estes 

resumos com suas respectivas palavras-chave devem vir duas linhas abaixo da 

instituição a que o autor é vinculado, em corpo 11, com alinhamento justificado e 

espaço simples entre linhas; 

mailto:jcpaes@unb.br
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4.5 - O corpo do texto deverá vir duas linhas abaixo do abstract e receber 

alinhamento justificado; 

4.6 - No corpo do texto, os parágrafos deverão ter recuo de 1,25 cm, formatado 

com a tecla TAB; 

4.7 - As citações maiores do que três linhas deverão ser destacadas do texto, 

com distância de 2,5 cm da margem esquerda, e digitadas em corpo 11, sem aspas; 

4.8 - As notas explicativas deverão se restringir ao mínimo indispensável; 

4.9 - As referências bibliográficas de citações textuais deverão ser feitas no 

próprio texto, entre parêntesis, conforme o seguinte modelo: 

No interior da cidade planificada destacava-se, portanto, uma cidade letrada que 

"compunha o anel protetor do poder e o executor de suas ordens" (RAMA, 1985, 43), 

não deixando de constituir, ela própria, também uma forma de poder. 

4.10 - As referências bibliográficas do trabalho deverão ser indicadas de modo 

completo ao final do texto, obedecendo ao seguinte padrão: 

Publicações impressas 

Publicações em livros 

BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. 

Artigos em livros 

NEVES, Margarida de Souza. Uma escrita no tempo: memória, ordem e progresso 

nas crônicas cariocas. In: CANDIDO, Antonio et al.  A crônica - o gênero, sua 

fixação e suas transformações no Brasil . Campinas: Editora da Unicamp, 1992, 

p.75-92. 

Artigos em publicações periódicas 

MARQUES, Reinaldo. Meio de campo. Margens/Margenes- Revista de Cultura . 

Belo Horizonte, n.1, 2002, p.86-89. 

Documentos eletrônicos disponibilizados na Internet 

Monografias consideradas no todo 

CARROL, Lewis. Aventuras de Alice. 21  Ed. São Paulo, 1994. Disponível em: 

www.bn.br Acesso em: 8 mar. 1997. 
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Monografias consideradas em parte 

ALENCAR, José de. O guerreiro. In: _____, Ubirajara . [s.n.t.] cap. 3. Disponível em: 

www.vestibaboom.com.br . Acesso em: 30 nov. 2000. 

Periódicos considerados no todo 

JOURNAL OF TECHNOLOGY EDUCATION. Blacksburg(Va): Virginia Polytechnic 

Institute and State University, 1989. Disponível em: gopher://borg.lib.vt.edu:70/1/jte. 

Acesso em: 15 mar. 1995. 

Artigo de periódico on-line 

PRICE-WILKIN, John. Using the World Wide Web to Deliver Complex Eletronic 

Documents: Implications for Libraries. The Public? Acess Computer Systems 

Review, v.5, n.3, p.5-21, 1994. Disponivel em: gopher://info.lib.uh.edu.70/e 

journals/pacsreview/n3/pricewil.5n3.Acesso em:28 jul. 1994 

Para os casos omissos, consultar: FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para 

normalização de publicações técnico-científicas . 6. ed. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2003. 

4.11 - As referências mencionadas no item acima deverão ser formatadas com 

espaço entre-linhas simples e precedidas pela expressão "REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS", sendo que esta deverá ser colocada duas linhas após o final do 

texto; 

4.12 - O trabalho não deverá conter nenhum outro tipo de formatação, além 

dos aqui mencionados. Casos omissos podem merecer consulta aos editores. 

 

Endereço Postal da Revista Siple 

 

Editor-Chefe/Revista SIPLE - Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução 

(LET) - UnB - IL 

Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte ICC Centro  Corredor do LET - sala 

10 

CEP.: 70.910-900 

Brasília-DF 
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1. O Status da Variedade Brasileira do Português 

no Mercosul: Delineamento de uma Pesquisa em 

Curso 

 

Escrito por Lêda Corrêa - Universidade Federal de Sergipe, Sergio Ricardo Lima de 

Santana - Bolsista Posdoc PNPD/CAPES - ISSN 2316-6894 

 

Resumo 

O mapeamento geopolítico e a pesquisa metodológica do ensino de PLE nos países 

integrantes do Mercosul constituem tarefas fundamentais para alicerçar a atuação do 

Brasil, no âmbito político e educacional, com o objetivo de garantir uma participação 

proeminente da variante brasileira em correspondência às relações políticas, 

comerciais e econômicas entre os países do bloco, bem como às demandas sociais 

da região. Este trabalho defende a necessidade do planejamento de uma política 

linguística brasileira em adequação à importância do português brasileiro, ao passo 

que descreve a proposta da pesquisa atualmente em desenvolvimento no âmbito do 

projeto ‘Formação docente e inovação tecnológica para o ensino-aprendizagem de 

PLE’ (PNPD/CAPES e FAPITEC). 

Palavras-chave:Ensino de PLE; Mercosul; política lingüística 

Abstract 

When it comes to the political, commercial and economical relations within Mercosul, 

as well as the social demands of the region, it is essential to carry out a geopolitical 

mapping and a methodological research in the area of PLE (Portuguese as a foreign 

language) in the Mercosul countries, in order to underpin the political and educational 

role of Brazil. This paper argues the need for planning a language policy in Brazil in 

accordance with the importance of Brazilian Portuguese, while describing the research 

which is currently being developed under the project 'Teacher education and 

technological innovation for teaching and learning PLE' (PNPD/CAPES and 

FAPITEC). 

Keywords:Teaching Portuguese as a foreign language; Mercosul; language policy 
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Introdução 

O Brasil é a principal comunidade lusófona do planeta e pode também ser 

considerado como o maior foco irradiador da Língua Portuguesa. No entanto, em 

termos da produção de pesquisas linguísticas sobre o Português Brasileiro (PB) em 

contraste com o Português Europeu (PE), o Brasil carece de uma maior 

sistematização e abrangência do tema, o que pode se constituir em uma das causas 

da quase ausência de planejamento de políticas linguísticas e educacionais que visam 

à promoção e difusão do Português como Língua Estrangeira, na variedade brasileira, 

especialmente nos países signatários do Mercosul.  

O que se percebe é uma evidente contradição entre a posição brasileira e a 

portuguesa, já que o Brasil atua de maneira mais tímida em relação ao fomento do 

ensino de PB, que frequentemente é tido como um desvio do PE, muitas vezes até 

pelos próprios brasileiros. 

Estetra balho, em cumprimento parcial do projeto mais amplo Formação 

docente e inovação tecnológica para o ensino-aprendizagem de PLE (PNPD/CAPES 

e FAPITEC), ao passo que defende a necessidade de um contínuo incremento nos 

estudos sobre o tema, procura descrever os passos da pesquisa em questão, a qual 

tem como proposta a justificativa e o delineamento de uma clara política linguística 

relacionada ao ensino e pesquisa da variedade brasileira do português para 

estrangeiros, em especial no âmbito do Mercosul e em consonância com as 

necessidades deste bloco econômico. Sendo assim, o nosso objetivo principal, ao 

lado de enfatizar o imperativo de desenvolvimento de uma política linguística 

correspondente às aspirações do bloco, é demonstrar a necessidade, dentro do 

âmbito desta política, de se contemplar a variedade brasileira para fins de promoção 

da língua, desenvolvimento de material didático e intercâmbio profissional. 

 

Mercosul e política linguística 

A partir da legislação e Tratados do Mercosul, há uma clara justificativa para a 

definição de uma política e a execução de um planejamento linguístico brasileiros em 

relação ao bloco econômico, mas pouco tem sido feito para que essas atividades 

sejam levadas a cabo. 
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Primeiramente, conforme é amplamente conhecido, o Tratado de Assunção 

estabelece que os idiomas oficiais do Mercado Comum são o português e o espanhol, 

e a versão oficial dos documentos de trabalho será a do idioma do país sede de cada 

reunião (MERCOSUL, 1991). Ainda em 1991, um protocolo de intenções aponta para 

o interesse em difundir a aprendizagem dos idiomas oficiais por intermédio dos 

sistemas educacionais dos países signatários. É criado, em dezembro de 1991, o 

Setor Educacional do Mercosul (SEM), com o objetivo de concentrar políticas que 

visam a integrar a educação aos processos econômicos, sociais e políticos 

necessários para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. A criação do 

SEM atende ao Plano do Setor Educativo do Mercosul 2006-2010, cuja intenção é 

contribuir para o desenvolvimento da integração econômica e cultural dos Estados 

Partes do Mercosul (MERCOSUL, 2006; SAVEDRA, 2009, p. 179). Da mesma forma, 

o artigo 46 do Protocolo de Ouro Preto, de 17 de dezembro de 1994, reforça que os 

idiomas oficiais do bloco econômico são o espanhol e o português (MERCOSUL, 

1994). Em 1997, cria-se o Grupo de Trabalho sobre Políticas Linguísticas do Mercosul 

Educativo (GTPL), extinto em 2001 sem que avanços significativos tivessem sido 

obtidos (SAVEDRA, 2009, p. 178). Após a extinção do GTPL, acordos bilaterais e Leis 

nacionais passam a levar adiante a instituição do português e do espanhol como 

idiomas de ensino (IDEM p. 179). Em novembro de 2005, o Brasil e a Argentina firmam 

protocolo para promoção do ensino do espanhol e do português como segundas 

línguas (BRASIL, 2006). 

Do lado argentino, pode-se notar que, em princípio, a adoção do português na 

educação secundária tem tido progresso e as universidades argentinas têm sido 

dotadas de centros de formação de professores de português. Depois da criação do 

primeiro professorado em 1954 no Instituto Nacional Superior del Profesorado en 

Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, somente a partir da década de 1990 outros 

institutos foram formados e diversas universidades passaram a contar com propostas 

de formação de professores de PLE (MASELLO, 2010). A Lei 26.468, de 17 de 

dezembro de 2008, estabelece a obrigatoriedade da oferta do ensino de português 

pelas escolas secundárias, e no ensino primário e secundário no caso das escolas de 

fronteira (ARGENTINA, 2008). Pode-se afirmar que os acordos do Mercosul abriram 

as portas para a formação de professores de português na Argentina e no Uruguai, 

bem como para o ensino deste idioma nos cursos fundamental e médio 

(VANDRESEN, 2009, p. 192-193).  
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Entretanto, tal desenvolvimento carece de ações decisivas por parte do Brasil, 

no que se refere à formação de profissionais e à criação de intercâmbios oficiais que 

se encontrem adequadamente sob o teto de uma política linguística clara e 

planificada, bem como ao desenvolvimento consistente de materiais didáticos que 

façam frente às demandas (VANDRESEN, 2009, p. 194-195). 

 

Justificativas em favor do PB 

Uma vez que o Brasil ocupa uma das primeiras posições entre as economias 

globais, e considerando-se a conexão existente entre capacidade econômica e 

emissão de cultura, fica claro que a condição do Brasil como principal fonte emissora 

da língua portuguesa no mundo é indiscutível. Afinal, o idioma é apresentado ao 

mundo primordialmente pelo Brasil, por meio da televisão, jornais e conteúdo de 

internet, filmes, traduções, intercâmbios artísticos e científicos, bem como diversas 

outras formas sociais, artísticas e culturais (NOLL, 2008, p. 40-42). Isto não significa 

que se deva ignorar o papel de Portugal como emissor do idioma, especialmente no 

âmbito da União Europeia, mas também pelas ciências e artes. Porém, deve-se 

considerar, além dos fatores mencionados, que a proporção entre os números de 

falantes do português do Brasil e de Portugal chega a noventa e cinco por cinco (p. 

40) e, portanto, na prática o Brasil desempenha papel preponderante. 

No âmbito do Mercosul, a participação do Brasil como país membro, assim 

como a importância econômica e cultural deste país, torna incontroverso que a 

variedade brasileira seja considerada praticamente a única possibilidade, quando se 

trata do ensino do português nos países deste bloco econômico. Entretanto, a 

presença do Instituto Camões em Buenos Aires, por exemplo, é um indício do caráter 

mais aguerrido da política linguística portuguesa. Isto equivale a dizer que existe a 

possibilidade de a lacuna deixada pelo Brasil ser ocupada por profissionais, 

intercâmbios, pesquisas e materiais didáticos portugueses, à medida que estes forem 

mais necessários para o avanço no ensino do idioma. 

A esse respeito, deve-se atentar para a autoridade que é conferida a Portugal, 

como centro difusor do idioma (em uma perspectiva histórica), e, em consequência, 

de forma direta ou indireta, como uma espécie de detentor do padrão do idioma. Como 

afirma Noll (2008, p. 42), diferenças linguísticas na lusofonia são geralmente tomadas 
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como desvio do padrão europeu. Noll destaca também que a falta de uma norma 

reconhecida no Brasil gera incertezas no uso da língua escrita pelos falantes 

brasileiros, que, por vezes, consideram errônea a própria língua, do ponto de vista da 

palavra falada (p. 45). 

De certa forma, o Brasil parece ficar no meio do caminho entre a submissão ao 

padrão português e implícita aceitação do PE como o ‘português correto’, por um lado, 

e o reconhecimento de si próprio como maior foco irradiador da língua, por outro. Isso 

fica demonstrado na própria posição brasileira frente à Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa (CPLP). Diante da CPLP, a qual interessa principalmente a 

Portugal, na sua tentativa de forjar o seu lugar como referência e centro da lusofonia, 

zelando pelo controle da língua (NOLL, 2008, p. 39-40), bem como de redefinir o seu 

papel na contemporaneidade, o Brasil não toma iniciativas que caracterizem um 

empenho significativo em relação à Comunidade, pois prefere priorizar relações 

bilaterais e alianças conjunturais (FREIXO, 2009, p. 53). Ao mesmo tempo, o Brasil 

não assume sua posição como líder do mundo lusófono, seja subjetivamente, ao 

rejeitar a sua própria variedade e deixar para Portugal o direito sobre o ‘português 

correto’, seja efetivamente, ao não assumir a realidade prática de que o PB é a 

principal variedade de prestígio internacional, sendo aquela de maior estudo, 

recepção e produção. 

 

Proposta de trabalho 

Com respeito ao Mercosul, a realidade parece apontar para a necessidade de 

desenvolvimento de uma política linguística que descreva a situação atual do ensino 

de português nos países do bloco e estabeleça com clareza quais são as metas a 

serem atingidas, bem como o tempo necessário para isto, de modo que as 

necessidades linguísticas sejam correspondentemente atendidas. Além disso, aponta 

para a necessidade de um planejamento linguístico com base na política traçada, o 

qual pode ser realizado, ao menos em parte, por meio do desenvolvimento de projetos 

de pesquisa, em instituições brasileiras, que tenham uma proposta estratégica em 

relação à execução das ações propostas. Como parte integrante de tal política, é 

essencial que haja um intercâmbio constante entre os profissionais atuantes e em 

formação no ensino de português nos países do Mercosul, assim como o 
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desenvolvimento de materiais didáticos visando tanto à formação profissional de nível 

superior, quanto ao ensino secundário e fundamental, centrados no PB. 

Considerando-se que o planejamento linguístico pressupõe um suporte jurídico 

(CALVET, 2007, p.75), é possível avaliar positivamente os esforços que têm sido 

envidados por meio dos Tratados do Mercosul, assim como pelos decretos e leis 

criados e aplicados pelos países membros.  Entretanto, essa política não prescinde 

também de recursos e da sensibilização do poder público – o governo federal – a 

respeito de sua importância. Para promover tal sensibilização e convencimento, são 

necessárias informações precisas a respeito das situações atual e desejada, bem 

como um conjunto de argumentos que esclareçam a necessidade e as vantagens de 

se alocarem recursos para uma política contundente. 

Partindo desse pressuposto, a pesquisa que aqui se apresenta está realizando 

um mapeamento geopolítico centrado no ensino de português no âmbito do Mercosul, 

iniciando pela Argentina. A proposta é fazer um levantamento completo das 

instituições que formam professores (incluindo métodos, material didático, escopo e 

tempo de integralização dos cursos, resultados alcançados, existência ou não de 

intercâmbios com instituições brasileiras ou portuguesas, entre outros), bem como 

das escolas secundárias e primárias onde a língua é ensinada. Após esse 

levantamento, nosso projeto pretende mapear os dados do ensino regular da 

variedade brasileira e diagnosticar os índices obtidos, à luz da articulação das políticas 

de línguas e educacionais. Com isso, pretendemos colaborar para o debate sobre a 

elaboração de uma política linguística do Estado brasileiro. 

De antemão, constitui parte integrante do projeto a produção de material 

tecnológico para fins didáticos. Nesse âmbito, está em fase de execução a construção 

de um dicionário de equivalência do PB e espanhol rio-platense, bem como o 

desenvolvimento de um minidicionário eletrônico. 

 

Considerações finais 

Apresentamos aqui justificativas que indicam a necessidade de elaboração de 

uma política linguística que promova o PB no âmbito do Mercosul. Levamos em conta 

que o Brasil é o principal foco irradiador da língua portuguesa e, por isso, deve assumir 
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um papel ativo para que a sua variedade linguística seja inserida nos países do bloco 

de forma planejada e efetiva. 

Além disso, procuramos demonstrar que pouco ainda foi feito para que o Brasil 

assumisse um papel correspondente à necessidade prática, considerando-se os 

Tratados e Leis mencionados, bem como a importância de PB no contexto específico. 

Em parte, o Brasil não adere ativamente à CPLP, a qual de fato tem em Portugal seu 

principal interessado, mas tampouco desenvolve uma política linguística apropriada 

ao seu papel de liderança no espaço lusófono. Isso se deve, em grande parte, a 

razões socioculturais e políticas, que parecem impedir que se veja com clareza a 

responsabilidade que o Brasil, segundo o nosso ponto de vista, precisa assumir. 

Finalmente, após justificada a pesquisa que aqui se apresentou, procuramos 

descrever os seus próximos passos e apontar os resultados esperados. 

Especificamente, nossa metodologia envolve a realização de um diagnóstico 

geopolítico do ensino da variedade brasileira no Mercosul, com o intuito de contribuir 

com subsídios para uma política linguística efetiva. Inicialmente, trataremos do caso 

da Argentina, para, em seguida, analisarmos os demais países do Mercosul. 

Deve-se acrescentar que os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados 

para embasar uma política linguística mais ampla, que vá além dos limites do 

Mercosul e que busque uma inserção mundial da variedade brasileira, o que ganha 

tanto mais sentido quanto mais destaque internacional o Brasil passar a ter 

futuramente. 
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2. Compreensão em leitura em português língua 

estrangeira (PLE) e os limites da postura 

intercultural 
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Resumo: 

A partir da compreensão de leitura de um texto literário e humorístico escrito em 

Português como Língua Estrangeira (PLE), nosso objetivo com este artigo foi o de 

investigar, mediante a aplicação de 2 questionários, a que monta um texto 

considerado simples nas perspectivas linguística,  das representações culturais e do 

humor num quadro-limite de referência intercultural. 

Palavras-chave: o texto simples para compreensão, aspectos da compreensão da 

linguagem escrita, representações culturais na compreensão de leitura 

Abstract: 

From the reading comprehension of a literary, humouristic text in Portuguese as a 

foreign language (PTFL), our objective is to analyse, through two questionnaires, a 

text considered simple, regarding the linguistic plan, the cultural representations and 

the humour, and therefore to question the limits of inter-cultural standing. 

Keywords: the simple text for written comprehension, aspects of written 

comprehension, cultural representations in reading comprehension 

  

Introdução 

A compreensão de leitura de texto literário em língua estrangeira pode provocar 

mal-entendidos por dificuldades de compreensão, mesmo se o texto for considerado 

simples e direto no plano linguístico?  Dito em outras palavras, em que medida os 

elementos linguístico-culturais de um texto podem afetar a compreensão de leitura na 

língua-alvo? 
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Neste artigo, nosso objetivo é interrogar os limites da postura intercultural, de 

destacar sua importância e de analisar o papel do humor no ensino/aprendizagem de 

línguas.  Escolhemos para tal, o texto O Lixo de Luís Fernando Veríssimo que é uma 

crônica, gênero literário bastante reconhecido e praticado no Brasil. Ela é curta e 

talvez facilite a compreensão em leitura para o nível intermediário de nossos 

aprendizes futuros engenheiros agrônomos. Além do mais, esperamos proporcionar 

uma leitura cheia de surpresas, destacando as representações culturais, sobretudo a 

concepção do íntimo e da intrusão e as possíveis relações socioculturais nele 

existentes com aprendizes franceses de português como língua estrangeira. Ou como 

diria Carlos Bonsoño, provocando no leitor “a ruptura do psicologicamente esperado” 

através da cultura veiculada pela língua-alvo. 

 

A crônica literária como alicerce de representações culturais 

De maneira geral, o texto literário favorece o desenvolvimento das 

competências comunicativas linguísticas e gerais no ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. Ele é “um espaço privilegiado da interculturalidade” (CUQ, 2005, 413) e 

pleno de cultura representando duas funções: 

Uma função ontológica que permite ao ser humano significar-se a si mesmo e 

aos outros, e uma funçãoinstrumental que facilita a adaptação a novos meio-

ambientes produzindo comportamentos, atitudes, ou seja, a cultura. (ABDALLAH-

PRETCEILLE, 1999, 9). 

Isso nos deixa entender que a função ontológica acima citada poderá 

servir  como alicerce para que o aprendiz reconheça sua própria cultura e a do outro. 

A função instrumental relevaria de uma possibilidade de acomodação ao diferente 

porque no encontro de pessoas de culturas diferentes pode-se esperar que estas se 

enriqueçam com a experiência causada pelo estranhamento ou pela empatia vivida. 

Além do mais, a cultura é vista como base das mudanças interiores quepodem 

provocar rupturas com antigos preconceitos e talvez construir novas aberturas em 

relação ao Outro e ao seu modo de viver e de representar o mundo. Isso nos faz 

refletir sobre a importância do intercultural no ensino de línguas estrangeiras. Nesse 

sentido, os textos literários servem de ponto de apoio porque podem trazer aspectos 

dos usos e costumes de outros povos, de outras culturas servindo de estudos e 



21 
 

Brasília, Outubro de 2011 – ANO 2 – NÚMERO 2 

análises na sala de aula.  Eles poderão favorecer um encontro com o diferente, “sem 

se limitar ao prazer e a fruição do texto (...) [porque o objetivo seria] amar a apreciação 

de descobertas, de novas possibilidades de caminhos de vida, podendo olhar o 

mundo diferentemente daquilo que se apresenta em seus olhos” (XYPAS, 2003,105). 

Na abordagem co-acional, perspectiva adotada pelo Quadro Comum Europeu 

de Referências de Línguas (2001), o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras 

abre um espaço importante para o trabalho na construção da pessoa intercultural do 

aprendiz.  O texto literário é um dos meios favoráveis para se trabalhar o intercultural. 

Além de seu aspecto cultural ele é considerado um documento autêntico, um lugar 

privilegiado para se trabalhar a alteridade, podendo mesmo até ser adaptado. Porém, 

vale salientar que o texto escolhido não sofrera nenhuma alteração de nossa parte. 

Na França, a crônica literária é “um ensaio apresentando os fatos ocorridos por 

ordem cronológica” (AMON & BOMATI, 2002, 92). No Brasil, porém, este gênero é 

mais abrangente e sua definição se amplia: 

A crônica oscila entre o visto e o imaginado. Para se escrever crônica, todo 

assunto é bom e geralmente o humor predomina; ela apresenta vários gêneros ao 

mesmo tempo, como o conto, a fábula o que lhe permite ir além da consumação 

imediata. (SÁ, 2005, 71). 

Supomos então que a crônica literária, como qualquer outro gênero literário, 

favoreça novas maneiras de ver o mundo, um espaço rico em possibilidades de trocas 

e interações interculturais. O texto literário poderá favorecer: 

A ideia de uma dupla aceitação de identidade cultural e do Outro na sua 

diferença, e também ao mesmo tempo, um duplo movimento de 

distanciação/aproximação em relação ao Outro. (ABDALLAH-PRETCEILLE & 

PORCHER, 1996, 96) 

Temos, por um lado, o conceito de cultura que está fortemente imbricado nesta 

definição com a ideia de dupla aceitação advindo das duas culturas trabalhadas, e 

por outro, a concepção do que íntimo e do público diferentes nas culturas francesa e 

brasileira. Por isso, gostaríamos de sabercomo nossos aprendizes franceses de PLE, 

imbuídos de sua própria cultura, vão encarar essa dupla influência que será 

possivelmente manifestada através da interpretação do texto literário estudado, 
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favorecendo “situações contraditórias, inesperadas que podem provocar múltiplas 

leituras suscitando olhares cruzados.” (DE CARLO, 1998, 64). 

As representações culturais exercem um importante papel no 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras cabendo ao professor de PLE prestar 

atenção às características específicas do texto com o qual trabalha a fim de explorá-

lo da melhor forma possível tendo objetivos claros em mente. 

Um texto cheio de humor, por exemplo, pode “constituir um instrumento efetivo 

para o ensino das línguas e para a criação de um ambiente afetivo na sala de aula 

reduzindo a tensão.” (ATTARDO, in ADÃO, 2005, 39) Entretanto, não acreditamos 

que provocar meia dúzia de risos na sala de aula seja a confirmação de bom ensino 

e boa aprendizagem. Além do mais, os aprendizes avaliados se mostraram todos 

incomodados com o choque provocado pela diferença cultural existente no Brasil e 

na França no que diz respeito à distância e a aproximação entre as mesmas, o que 

falaremos mais adiante. 

 

A Sequência Pedagógica Adotada no Tratamento do Texto  

No desenvolvimento da Compreensão e Leitura em Língua Estrangeira (CLLE), 

o professor de línguas deveria estar sempre atento não só as possíveis dificuldades 

encontradas pelos aprendizes como também ajudá-los a ultrapassar as mesmas. 

Sendo assim, ao analisarmos as dificuldades de nossos aprendizes durante a leitura 

do texto verificamos que as mesmas foram de vários níveis. Porém, o nível linguístico 

fora o menos afetado em detrimento da dimensão cultural do texto. 

Para obter resultados mais fáceis de serem analisados com a aplicação do 

processo de estratégias de aprendizagem na leitura da crônica, propusemos um 

questionário com questões fechadas, seguidas de questões abertas relacionadas à 

lexicográfica, à morfossintática e à estilística do texto. 

A exploração pedagógica da crônica estudada foi feita através da pré-leitura, 

explorando o conhecimento de mundo através do título do texto a fim de incitar 

a antecipação que é um recurso apropriado para o exame de compreensão em leitura, 

pois “que desperta o imaginário” do aprendiz (CUQ, 2005, 421) e 

a inferência permitindo ao leitor fazer predições tendo como “essencial à sintaxe e o 
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que forem suscetíveis de dar indicações necessárias sobre o texto” (CUQ, 2005, 451) 

ajudando-o assim na construção de sentido e numa melhor compreensão do mesmo. 

No ensino/aprendizagem de compreensão e leitura em língua estrangeira 

(CLLE), temos observado que os aprendizes se revelam muito suscetíveis ao que 

concerne à compreensão do que vai além do linguístico na língua estrangeira 

estudada. Quantas vezes eles leem bem o que está escrito sem conseguir 

compreender, e por isso, permanecem incapazes de construir o sentido do texto lido? 

Ora, esse primeiro nível de leitura a que se refere Cuq (2005) é a porta de entrada 

para que o aprendiz possa, a partir de seu conhecimento enciclopédico, estabelecer 

diretrizes na CLLE. O aprendiz compreenderá dificilmente o texto, se o que ele está 

lendo se situa muito longe de sua experiência de mundo construída em língua 

materna. Em contrapartida, o aprendiz deverá ter interesse, motivado pelo seu 

professor, em desvendar o novo, o diferente. Em uma frase: estar aberto ao Outro. 

Vale à pena ressaltar que o está além do linguístico se encontra de fato na 

dimensão cultural que carrega toda língua estrangeira e que não deve ser ignorada. 

Na leitura de textos em LE, o aprendiz deverá ter em mente a importância da utilização 

de diversas estratégias de aprendizagem. Destacamos aqui a estratégia cognitiva 

da inferência que abrange a antecipação, a dedução e está no centro da pré-leitura. 

Ela contribui positivamente na elaboração de hipóteses que deverão ser verificadas. 

(CYR, 1999, 15). Em outras palavras, o aprendiz deve se conscientizar da busca de 

sentido do texto que lê em seu foro íntimo porque não sendo um ser vazio traz consigo 

todas as impressões vigentes de sua vida pessoal, social, intelectual e afetiva em 

suas atividades cotidianas. Citemos um exemplo: Numa recente pesquisa[1] sobre a 

Compreensão e leitura em língua estrangeira para iniciantes, privilegiamos a 

consciência do aprendiz para a construção em sentido na CLLE. Aprendizes 

universitários de diversas línguas estrangeiras leram as imagens contidas num livro 

infantil onde o personagem emblemático era um lobo. Todos os participantes, 

aprendizes de espanhol, inglês, francês e de língua materna reescreveram sua 

história vendo as imagens daquele personagem como do mal. Ora, para a ruptura de 

seu universo afetivo e talvez um acréscimo de construção de novos sentidos, o texto 

escrito começa por afirmar que o lobo não tinha fome de modo algum e por isso, não 

estava procurando comer ninguém, matar ninguém. Mas, o imaginário daqueles 

estudantes todos plenos de sua cultura de língua materna induziram-nos a ler aquelas 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/siplefwdnmero3revsiple/Artigo%20Xypas%20representaÃ§Ãµes%20culturais%20PLE.docx%23_ftn1
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imagens do lobo como personagem do mal e não adentraram outras possibilidades, 

as diferenças que possivelmente existam. Eis uma prova a mais do limite da postura 

do trabalho da dimensão intercultural na sala de línguas estrangeiras. 

Do mesmo modo se deu este estranhamento com nossos aprendizes 

franceses de português como língua estrangeira na experiência a CLLE do texto O 

Lixo. Por mais que fizessem inferências, suas hipóteses não foram confirmadas 

porque impregnados de sua cultura materna leram o texto de língua estrangeira com 

seus próprios olhos sem abri-los ao novo, ao diferente ao encontro de outras 

possibilidades causando confronto certo entre vida privada e pública nas duas 

culturas, a saber, a francesa do leitor e a brasileira do autor. Sem esquecer que 

voluntariamente, a partir do título O Lixo, nossos aprendizes franceses - futuros 

engenheiros agrônomos - esperavam que o texto se tratasse de reciclagem, tendo 

mais uma vez a hipótese não confirmada quando a levantaram dizendo que o texto 

trataria de reciclagem. 

Recorremos igualmente à compreensão global, onde sugerimos uma leitura 

silenciosa para facilitar um contato o mais próximo possível com as ideias do texto. 

Esta etapa é global e, como o nome indica, «insuficiente para autorizar a construção 

de sentido: ela só inicia a compreensão.” (CUQ, 2005, 422). 

Nesta etapa, no entanto, nossos estudantes discorreram sobre sua 

compreensão global de modo claro e direto. Todos afirmaram ter entendido o texto e 

quanto mais liam mais viam suas hipóteses não confirmadas. O título não 

correspondia ao que esperavam como afirmamos acima, a reciclagem. Na verdade, 

o texto falava do encontro de um jovem casal no rol das escadas onde se põe o lixo 

de cada andar dos apartamentos. Os dois protagonistas se mostram íntimos no 

decorrer dos diálogos do texto. Suas observações sobre a vida íntima de cada um 

deles vinha da dedução relativa aos resíduos do lixo encontrado um do outro! A 

compreensão global serviu assim de arcabouço na verificação de hipóteses emitidas 

dos aprendizes quanto ao título. Ela serviu igualmente de meio de exploração maior 

das inferências feitas na fase anterior da leitura e finalmente, levou os aprendizes a 

passar para a terceira fase da compreensão mais aprofundada, que chamamos de 

detalhada. 
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Por fim, propusemos uma compreensão detalhada por meio de exercícios que 

puderam “diminuir a rapidez da leitura (...); aplicamos questões fechadas, atividades 

de destaque de palavras e de frases etc.” (CUQ, 2005: 423). Os resultados obtidos 

com este nível de leitura nos fizeram compreender que os aprendizes franceses de 

PLE compreenderam bem o texto a nível linguístico, mas que a dimensão cultural foi 

entrave ou o choque de culturas. Durante este terceiro nível de leitura suas feições 

mudavam a cada passo que liam mais profundamente o texto nos fazendo supor que 

algo não ia bem. Perguntando sobre seus descontentamentos, todos foram 

categóricos ao afirmar que o problema não era o linguístico, mas o cultural. Que ideia, 

disseram vários aprendizes, de se tornar o lugar onde se põe lixo em ponto de 

encontro? Além do mais, de falar de amor através do que observaram no lixo de cada 

um e com isso saberem da vida íntima um do outro! O cúmulo! 

 Esta fase da leitura tida como compreensão detalhada do texto é de 

fundamental importância no ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras porque ela 

vai além da entrada do texto, com a pré-leitura, do arcabouço de verificação de 

hipóteses, com a compreensão global para se instalar finalmente a compreensão e 

leitura em língua estrangeira como ponto capital no desenvolvimento desta 

competência atingida com a compreensão detalhada. 

 

Concluindo 

No texto analisado, o tema do amor é tratado por uma comicidade inesperada. 

Os personagens tentam adivinhar reciprocamente a vida um do outro através dos lixos 

contidos em suas lixeiras. O comportamento dos personagens no desenrolar da 

história traduziu-se como dificuldade de assimilação da língua-cultura aprendida, pois 

eles interpretaram essas passagens do texto como uma invasão de privacidade! 

A que de fato “atribuir” esse mal-entendido? Talvez à cultura da língua materna 

de nossos aprendizes fortemente implicada na compreensão do texto sobre a questão 

do íntimo e da intrusão. Possivelmente, a uma atitude mínima de distanciamento de 

si mesmo impedindo de se por no lugar do Outro? 

Quanto ao papel do humor, por mais intrigados que ficassem, os aprendizes 

pareciam ter adquirido um conhecimento mais amplo da cultura veiculada pela língua-
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alvo e, consequentemente, um olhar distanciado provocado pelo desconforto do 

diferente que, às vezes incomoda, despertando assim a tomada da consciência 

intercultural. 

Enfim, o trabalho com representações culturais no ensino/aprendizagem de 

línguas estrangeiras é um convite a dissiparmos mal-entendidos levando os 

aprendizes a compreender diferenças e a refletir sobre a tolerância em prol da 

diversidade. 
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[1]O valor da inferência na leitura das ilustrações do livro infantil « C’est moi le plus 

fort », trabalho de pesquisa com estudantes de língua estrangeira da UFCG a ser apresentado 

no IV ENLIJE – UFCG em agosto de 2012 e “Construir sentidos a partir de imagens e textos: 

proposta de compreensão escrita em FLE” apresentação de trabalho na Jornada de Estudos 

de línguas Estrangeiras na UFES em Julho de 2012 sob a orientação de Rosiane Xypas. 
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Resumo 

O processo de ensino e aprendizagem em Português Língua Estrangeira (PLE) faculta 

ao aprendiz não apenas o acesso a outra maneira de ler o mundo, mas de reconstruir 

aquilo que lhe é propiciado por meio desse acesso. Estribados na perspectiva do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), pressupomos que as práticas de letramento, 

empreendidas durante esse processo de ensino, possibilitam ao estudante 

estrangeiro em situação de imersão no Brasil, “a oportunidade de tomar conhecimento 

das diversas formas de posicionamento e de engajamento enunciativos construídos 

em um grupo” (BRONCKART,2006.p.156), bem como de refletir sobre como agir 

comunicativamente em uma cultura que não a sua de origem. Daí, a relevância em 

identificarmos as marcas enunciativas (vozes e modalizações) e como elas são 

utilizadas em seus textos, neste caso, da modalidade escrita, pois, conforme 

Bronckart (1999, p. 330) “são esses mecanismos enunciativos que contribuem para o 

estabelecimento da coerência pragmática ou interativa do texto e orienta o 

destinatário na interpretação de seu conteúdo temático”. Somemos a isso, a intenção 

de investigarmos a influência dessas práticas de letramento nessas produções (neste 

momento, 5 textos escritos), já que assumimos, conforme aponta o mesmo autor, na 

existência de uma relação entre as diferenças de frequência das marcas enunciativas 

e o gênero de texto. Se pensarmos na educação em PLE, nas possíveis dificuldades 

enfrentadas devido às diferenças culturais, nossas investigações poderão demonstrar 

que a consciência da utilização dessas marcas enunciativas não apenas refletem na 

maneira como esses estudantes se posicionam, mas igualmente no desenvolvimento 

de sua identidade. 

Palavras-chave: ensino de letramento em PLE; gêneros de texto e interlíngua de 

aprendentes de PLE 
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Abstract 

The process of teaching and learning Portuguese as a Foreign Language (PLE) is 

something that not only gives foreign students the ability to see the world in another 

way, but also exposes them to new opportunities. Based on the perspective of Socio-

Discursive Interactionism (ISD), we take that literacy practices, undertaken during this 

process, give foreign students that are living in Brazil "the opportunity to learn about 

the different ways of enunciative positioning and engagement built in a group" 

(BRONCKART, 2006. p. 156), and allow them to reflect on how to communicate 

effectively in a new culture. Therefore, it is important to identify the enunciative marks 

(voices and modalizations) and how they are used in educational texts (in this case, 

the written works), because these enunciative mechanisms, according to Bronckart 

(1999, p. 330) contribute to the establishment of the pragmatic or interactive 

coherence of the text and direct the receiver in the interpretation of its thematic content. 

It is our intention to investigate the influence of literacy practices by using texts 

produced by PLE students (currently, five written texts), because we believe, as 

claimed by Bronckart, in the existence of a relationship between the differences in the 

frequency of the enunciative marks and genre of text. If we consider the educational 

benefits of PLE and the difficulties that students face while exposed to a new culture, 

our investigations may demonstrate that using these enunciative marks helps students 

communicate and develop their identity. 

Key words: enunciative mechanisms: voices and modalizations; literacy in PLE; 

genres of text. 

  

1. Introdução 

Uma das coisas que nos intriga bastante no processo de ensino e aprendizagem de 

línguas estrangeiras, e do PLE em particular, é a possibilidade de o estudante poder 

deixar a sua marca (individual) nessa nova língua que esteja adquirindo/aprendendo. 

Quando se aprende uma língua que não a materna, cada indivíduo tem a oportunidade 

de passar a ler o mundo de outra maneira. Não precisamos jamais perder nossos 

referenciais, nossas origens, mas, certamente, é bem natural desejar atingir um 

excelente nível de competência linguístico-comunicativa nessa nova língua em 

dimensões da língua como, por exemplo, a pronúncia.  Acontece que, nesse 
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processo, é muito comum sofrermos interferências da língua materna ou de outra 

língua estrangeira que tenhamos aprendido anteriormente a da que estejamos 

aprendendo atualmente. Essas interferências podem nos levar a produzir palavras ou 

sentenças inteiramente novas, nem totalmente pertencentes à língua alvo, nem muito 

menos à língua interferente. À essa língua intermediária, costumamos dar o nome 

técnico de interlíngua e hipotetizamos que é justamente ao produzi-la que o aprendiz 

tem a oportunidade de fazer uso de sua criatividade, ao arriscar-se na língua-alvo e, 

eventualmente, de (re)construir sua identidade nessa nova cultura, contribuindo para 

a evolução/transformação/mutação dessa língua, por meio de seus posicionamentos 

e, mais precisamente, pelas marcas linguísticas que consegue vincular a seus textos. 

Se pensarmos que, numa outra língua-cultura, é essencial saber estabelecer a 

comunicação, a fim de solucionar problemas ou atender a eventuais necessidades, o 

ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa (não apenas para estrangeiros) devem 

ser empreendidos ao longo de práticas letramentadas que contemplem o uso situada 

da língua nos mais variados contextos e gêneros textuais que circulam em nossa 

cultura, tanto em nível nacional quanto local. É por meio desses formatos de texto que 

o indivíduo, levando em conta todas as condições de produção, poderá estabelecer 

contato adequado com seus interlocutores, a depender de seus objetivos ou 

propósitos comunicativos. Tendo em vista a produção de textos escritos, é 

fundamental que o estudante, na condição de estrangeiro, possa refletir sobre sua 

escrita, já que, muitas das suas intenções podem não ficar completamente claras para 

o leitor. 

Assim, com o propósito de conhecer os modos pelos quais esses estudantes se 

posicionam em suas produções escritas, buscamos com este estudo identificar as 

marcas enunciativas, mais precisamente as modalizações, presentes em textos 

pertencentes aos gêneros epistolar (carta) e de relatos (de experiências), à luz de 

contribuições do Interacionismo Sóciodiscursivo (ISD), produzidos durante práticas 

de letramento em Português Língua Estrangeira (PLE), realizadas na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) em João Pessoa. 

 

 

2. Das práticas de letramento em PLE 
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O processo de ensino e aprendizagem do Português Língua Estrangeira (PLE) é, sem 

dúvida, uma via de mão dupla. Primeiro porque, ao ensinar, o professor 

inevitavelmente, acaba fazendo uma releitura de sua língua materna e, segundo, 

porque, ao ter acesso aos textos que circulam em nossa cultura, os estudantes 

estrangeiros podem ter a oportunidade de refletir sobre como eles produzem textos 

em seu próprio país, uma vez que os mesmos gêneros de texto podem sofrer 

variações de uma cultura para outra. 

A proposta de letramento, como já é bem sabido, envolve práticas em que variados 

gêneros de texto são apresentados, discutidos e analisados. Os textos, cada qual 

pertencente a um determinado gênero, são compreendidos, levando em conta a 

relação entre sua materialidade linguística, isto é, as palavras neles contidas e o 

gênero ao qual pertencem. Acreditamos como Adam (2008) que, ao ser retomada, 

uma mesma palavra nunca terá o mesmo sentido. É fundamental saber como 

empregar as palavras, uma vez que essas assumem diferentes dimensões 

significativas, a depender do contexto. Nessa perspectiva, não faria, ou melhor, não 

faz muito sentido, trabalhar frases soltas, desprendidas de sua materialidade textual, 

como se poderia imaginar um corpo sem alma, um rio que não corresse naturalmente 

para o mar. 

Contudo, a partir de nossas experiências, há estudantes que chegam a apresentar 

certa resistência à proposta de letramento. Conforme já chegaram a relatar, por não 

conhecerem muito a gramática de sua língua materna, já que desenvolvem o 

conhecimento de sua língua de maneira extremamente natural, ao aprenderem uma 

língua estrangeira, costumam buscar esse tipo de aprendizagem mais gramatical, o 

que, sem dúvida, também é necessário. Sendo  que, o que eles chegam a chamar de 

‘gramática’ refere-se ao estudo técnico próprio de um  especialista e isso, de fato, eles 

não precisam saber, e, o que eles chegam a chamar de  ‘aprendizagem da gramática 

da língua estrangeira’ acaba transparecendo, na realidade, um desejo de aprender 

quase que exclusivamente a estrutura dessa língua, remetendo-nos a uma ideia de 

aprendizagem estritamente formal, o que implicaria a obtenção de aulas numa 

concepção bem tradicionalista de ensino de línguas. 

Entretanto, esse tipo de resistência tem ocorrido por parte de estudantes que já 

vinham aprendendo a Língua Portuguesa, sobretudo o Português Europeu, antes 

mesmo de chegarem no Brasil. Aqueles que vêm para este país, praticamente sem 
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nenhum conhecimento prévio do português, tendem a aceitar e a descontrair-se mais 

facilmente com a proposta de letramento, estabelecendo um diálogo bastante 

amistoso com o professor. Em todo caso, ao lidarem com os gêneros de texto, os 

estudantes estrangeiros, de maneira geral, vivenciam a oportunidade de refletirem 

sobre as expressões linguísticas a eles vinculadas, de modo que as estruturas 

gramaticais sejam assimiladas naturalmente. Presumimos que isso acabe refletindo 

em suas produções textuais tanto orais quanto escritas. Assim, o estudante é levado 

a refletir sobre como agir comunicativamente em nossa cultura, isto é, usar a língua 

aprendida para agir adequadamente, tendo em vista seus objetivos, bem como seus 

interlocutores e contextos compartilhados. 

Por último, devemos esclarecer que as práticas de letramento relatadas neste 

trabalho dizem respeito a uma proposta bastante eclética de ensino que procura 

privilegiar o uso de diferentes gêneros de texto como ponto de partida para a produção 

textual, sendo a sua escolha muitas vezes realizada ao longo do curso, com a 

contribuição dos próprios estudantes, ou a partir de seus anseios, embora haja 

proposta de ensino de PLE desenvolvida na UFPB que contemple o uso do livro 

didático como principal referência ou material de aprendizagem na sala de aula. 

 

3.  Da fundamentação ou pressupostos teóricos 

Conforme postulado por Bronckart (2006), o texto é organizado em três camadas 

superpostas, a saber, a infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização, 

e os mecanismos enunciativos. Essas camadas compõem o que podemos chamar de 

folhado textual ou organização de um texto. A infra-estrutura diz respeito à 

estruturação do conteúdo temático, isto é, seu plano geral de estruturação, 

compreendendo também os tipos de discurso ou segmentos (de discurso interativo, 

discurso teórico, relato interativo e narração), e os modos de  planificação de 

linguagem ou sequências (narrativas, explicativas, argumentativas etc.). Os 

mecanismos de textualização referem-se à progressão ou coerência temática, e 

servem para marcar ou deixar mais evidente essa infra-estrutura ou nível mais 

profundo de organização ou estruturação textual. Essa camada compreende os 

mecanismos de conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. A primeira diz respeito 

aos organizadores textuais como, por exemplo, conectivos que articulam desde 
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termos mais simples até partes maiores do texto. A segunda serve para estabelecer 

articulações entre estruturas nominais, introduzindo temas e/ou personagens, bem 

como retomando-os ou substituindo termos a eles relacionados. Já a coesão verbal 

refere-se às relações entre tempos verbais que se apresentam em um texto. 

Assim, os mecanismos de textualização estão diretamente ligados à linearidade ou 

sequencialidade do texto. Os mecanismos enunciativos, por sua vez, contribuem para 

a manutenção da coerência pragmática ou interativa do texto, isto é, traz-nos à luz as 

instâncias enunciativas ou vozes responsáveis pelo o que é enunciado no texto, 

sendo as modalizações as formas mais concretas de realização desses 

posicionamentos. Diferentemente dos mecanismos de textualização, os mecanismos 

de enunciação são mais soltos quanto à linearidade textual, por isso chamados de 

configuracionais em oposição a sequenciais. 

É próprio do ISD levar em conta as ações desempenhadas pelos seres humanos na 

base de suas interações sociais e discursivas. Nessa perspectiva, cada ser formula 

seu discurso a fim de atender a determinados propósitos comunicativos de maneira 

situada, levando em conta seus interlocutores, por exemplo. Entretanto, mesmo que 

esse produtor agente suponha que entre ele e seus interlocutores existam 

conhecimentos compartilhados, isso não é total garantia de que a mensagem será 

efetivamente compreendida, ou seja, conforme as intenções que esse agente teve, 

ao produzir determinado texto. Isso pode ser ainda mais difícil se pensarmos na 

escrita, em que, diferentemente da fala, há a ausência de elementos 

suprassegmentais como o acento tônico e a entonação e outros elementos 

extralinguísticos como, por exemplo, os gestos. 

Daí, a relevância em identificarmos as marcas enunciativas (vozes e modalizações) e 

como elas são utilizadas em seus textos, neste caso, da  modalidade escrita, pois, 

conforme Bronckart (1999, p. 330) “são esses mecanismos  enunciativos que 

contribuem para o estabelecimento da coerência pragmática ou interativa do texto e 

orienta o destinatário na interpretação de seu conteúdo temático.”. Enquanto que as 

vozes remetem às entidades responsáveis pelo o que é enunciado, as modalizações 

referem-se à maneira como os posicionamentos veiculados nos enunciados são 

realizados. Ao modalizar seu discurso, o agente concede aos seus interlocutores 

pistas para a compreensão do seu discurso, ou melhor, como ele deseja que seu texto 
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seja compreendido. Na prática, essas marcas emergem em unidades linguísticas, 

materializando-se, por exemplo, por meio do futuro do pretérito, verbos auxiliares de 

modo, advérbios ou locuções adverbiais e determinadas orações impessoais. 

Nossas ações, longe de serem aleatórias, são desenvolvidas dentro de um quadro 

social. Inevitavelmente, ao nos comunicarmos, somos influenciados pelas 

convenções próprias desse entorno. Como já apontado, objetivamos sempre causar 

algum efeito em nosso interlocutor e, a depender do que queiramos ou deixemos que 

o outro perceba acerca de nós mesmos, modelamos nosso discurso de tal maneira 

que nossos textos sejam interpretados conforme nossas intenções. Conforme 

Bronckart (2006, p. 70) nos apresenta, Habermas desenvolveu, a partir de Ricoeur, 

essa percepção da ação, apresentando três tipos de mundos ou sistemas de 

coordenadas formais, a saber, o “agir teleológico” – pautado nas coordenadas do 

mundo físico ou objetivo, o “agir regulado por normas” – pautado nas orientações e 

valores compartilhados por um mesmo grupo ou comunidade, e o “agir dramático” – 

referente à habilidade de um indivíduo – assim como um ator que age perante sua 

plateia – poder gerenciar seu próprio discurso permitindo ou limitando o acesso de 

seus interlocutores à sua subjetividade. É a partir desses mundos que situamos e 

avaliamos nossas ações. Com base nisso, Bronckart (1999, p. 330-333) reconfigura 

essa noção dos três mundos, apresentando-nos quatro funções de modalizações. 

São elas as modalizações lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. Elas se 

pautam, respectivamente, nas coordenadas do mundo objetivo, social, subjetivo e, no 

caso das modalizações pragmáticas, revelam traços das ações, intencionalidades e 

aspectos da responsabilidade de entidades que se apresentam no conteúdo temático 

de um texto, por meio de sua voz ou vozes, dada a natureza, muitas vezes polifônica 

do discurso. Tendo em mente essas coordenadas Bronckart (ibid., 1999) nos diz que 

há uma correspondência, embora muito parcial, entre as funções de modalizações e 

as unidades linguísticas. Além disso, o autor acredita que há uma relação entre as 

diferenças de frequência das marcas enunciativas e o gênero de texto. Essas 

unidades tenderão a ocorrer mais, portanto, em gêneros nos quais os elementos do 

conteúdo temático sejam alvo de uma maior avaliação como, por exemplo, os artigos 

científicos e as campanhas políticas. 

Parece, conforme aponta o autor, que o arranjo das funções de modalizações e as 

escolhas das unidades linguísticas estão menos relacionadas aos tipos de discurso. 
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Apesar disso, é interessante produzirmos algumas palavras mais acerca desses tipos. 

Neste ponto, devemos distinguir os mundos da atividade humana propriamente dita 

dos mundos interativos criados por essa atividade. Os primeiros dizem respeito ao 

mundo ordinário; os segundos, aos mundos discursivos. Quando as coordenadas 

gerais que organizam o conteúdo temático de um texto não se distanciam das 

coordenadas do mundo ordinário, tais coordenadas são conjuntas às ações de 

linguagem; caso contrário, elas são apresentadas como disjuntas. 

Essas, referem-se aos mundos da ordem do NARRAR, aquelas, aos mundos da 

ordem do EXPOR. Ao nos colocarmos na ordem do NARRAR, reportamo-nos a um 

tempo/lugar completamente distantes das coordenadas do mundo ordinário. Ao nos 

colocarmos na ordem do EXPOR, apresentamos o conteúdo temático, de certa 

maneira, submetidos aos parâmetros de julgamentos do mundo ordinário. Além disso, 

também pode ocorrer uma relação entre as instâncias de agentividade – que remetem 

às vozes que assumem ou às quais são atribuídas a responsabilidade do que é 

enunciado – e os parâmetros da ação de linguagem onde atuam os autores empíricos 

dos textos. Nesse caso, temos uma relação de implicação mobilizada pelo texto. 

Quando essa relação não chega a ser mobilizada, temos uma relação de autonomia. 

Assim teríamos quatro mundos discursivos: o Mundo da ordem do Expor implicado e 

do Expor autônomo, bem como o Mundo da ordem do Narrar implicado e do Narrar 

autônomo. A esses mundos estão relacionados os tipos discursivos, a saber, discurso 

interativo, discurso teórico, situados no Mundo da ordem do Expor, relato interativo e 

narração, situados no Mundo da ordem do Narrar. Com relação ao ato de produção, 

o discurso e o relato interativo implicam os parâmetros da ação de linguagem, isto é, 

do mundo ordinário. Enquanto que o discurso teórico e narração, por sua própria 

natureza de se distanciarem das coordenadas do mundo ordinário, adquirem uma 

autonomia com relação a esses parâmetros. 

 

4. Da análise e procedimentos metodológicos 

Tendo em vista que o nosso corpus foi constituído durante práticas de letramento 

desenvolvidas na UFPB, num primeiro momento, optamos em analisar as produções 

realizadas pelos estudantes, pautando-nos nos aportes teóricos descritos 

anteriormente e mais especificamente na questão das modalizações e da 
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categorização do mundos/tipos discursivos. Conforme mencionamos, há uma forte 

relação entre os gêneros e a frequência com que determinadas marcas enunciativas 

costumam ocorrer nos textos. 

Conduzimos o processo, acreditando que as práticas desenvolvidas pudessem refletir 

na maneira como os estudantes estrangeiros produziriam seus textos, configurando-

os conforme os gêneros trabalhados na sala de aula. O fato é que, tendo obtido a 

oportunidade de ministrar aulas, para duas turmas de nível básico e duas turmas de 

nível avançado, ao longo de quatro semestres, pensamos que algumas diferenças 

significativas possam ser encontradas entre textos produzidos por alunos de um e de 

outro nível, ainda mais, se considerarmos que, alguns alunos do avançado não 

haviam aprendido PLE dos níveis anteriores dentro dessa proposta. Para tanto, 

teríamos de realizar um estudo mais amplo, o que não é o nosso objetivo para o 

presente artigo. Por ora, separamos, então, 5 produções textuais escritas 

pertencentes a dois gêneros: carta e relato (de experiências). As cartas, conforme o 

ISD, pertenceriam ao Mundo da ordem do Expor, enquanto que os relatos, ao Mundo 

da ordem do Narrar,  ressaltando que podemos encontrar diferentes sequências 

discursivas num mesmo texto. Uma das cartas, a do aluno Safari (por preservação 

das faces, os nomes aqui apresentados não correspondem aos verdadeiros nomes 

dos estudantes), configura-se como sendo uma carta informal como podemos 

constatar, por exemplo, na saudação inicial “Minha cara mãe”, enquanto que, a de 

Nyarwaya, trata-se de uma carta formal como podemos constatar, por exemplo, por 

meio da expressão “Venho até você por meio dessa carta solicitar lhe...”. O primeiro 

estudante estava assistindo aulas de PLE do nível básico, quando produzira esse 

texto; a estudante, por sua vez, estava assistindo aulas do nível avançado. 

Quanto aos relatos, às vezes, era solicitado aos estudantes que reportassem às suas 

vidas como estudantes, desde a infância até aquele momento; outras vezes, a eles 

simplesmente era solicitado que relatassem como havia sido uma aula anterior, suas 

impressões acerca dessa aula, o que mais lhe houvesse chamado a atenção. O relato 

de Patrick, então estudante do nível básico, refere-se a esse primeiro tipo de relato. 

Os outros dois relatos, ao segundo tipo. Sendo que, John Smith, produtor de um 

desses relatos, estava frequentando aulas do nível básico quando o produzira; já a 

aluna Alejandra Mora, do nível avançado. 
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Ao decidirmos identificar e analisar nesses textos as modalizações, acreditamos que 

isso possa nos orientar quanto a possíveis reflexos das práticas de letramento às 

quais esses alunos haviam sido expostos, dada à forte relação gênero/frequência 

dessas marcas apontada por Bronckart. Mas nos deteremos, por enquanto, em 

verificar como esses estudantes se posicionam em seus textos e se, de fato, eles 

chegam a modalizar seus textos, ainda que nos níveis básicos e, se sim, quais 

unidades linguísticas utilizam. Ora, como já foi dito, nem sempre, ao se produzir um 

texto, o agente tem total garantia de que seu interlocutor interpretará sua mensagem 

conforme as intenções que o haviam levado a produzir tal texto. No caso dos 

estrangeiros, um estudo que faça esse tipo de análise, ou seja, das modalizações, 

pode contribuir para ajudá-los a refletir sobre como melhor se posicionarem tendo em 

mente o efeito perlocucionário, isto é, como de fato esperam que seus interlocutores 

compreendam seus textos. 

Comparando a carta de Safari com a de Nyarwaya – alunos provenientes do Congo, 

falantes de língua francesa – percebemos que ambos atingem seus propósitos 

comunicativos, tendo em vista o gênero utilizado e a(s) pessoa(s) ou entidade(s) para 

a(s) qual(is) se dirigem. Conforme Bronckart nos diz, há uma forte tendência para as 

modalizações aparecerem mais em gêneros nos quais seu conteúdo temático esteja 

mais suscetível à julgamentos ou valorizações. Em ambas as cartas temos uma 

significativa incidência de unidades linguísticas que expressam as modalizações, 

mais ainda na carta formal, tendo em vista que, nesta, o conteúdo temático é mais 

submetido aos julgamentos da vozes, ora assumida pela autora empírica (aluna), ora 

em nome de uma coletividade (alunos). Mas, não devemos perder de vista que Safari 

era então estudante do nível básico; seu texto, portanto, denota uma forte habilidade 

ao lidar com as palavras, fazendo bom uso das modalizações, o que já poderia servir 

para sinalizar um possível reflexo das práticas de letramento das quais fizera parte. 

 

Texto de Safari 

Como já dissemos, sua carta pode ser considerada como um texto que é constituído 

predominantemente pelo discurso interativo, embora haja passagens características 

do Mundo da ordem do NARRAR (início do segundo parágrafo, por exemplo). Há 

implicaturas quanto aos parâmetros da ação de linguagem, com referências dêiticas 
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que remetem ao agente-produtor, interlocutor, situação no espaço-tempo como o 

nome do agente “Safari”; advérbios ou expressões adverbiais de lugar “aqui no brazil” 

e de tempo “Agora”; possessivos “mim”, “minha” e anáfora zero Ø “[eu] tenho”, que 

remetem ao agente; expressões nominais “mãe”, “minha família”, “pãe”, “irmão”, “meu 

caro irmão mais novo pinpin”, que remetem ao(s) interlocutor(es). 

Quanto às modalizações, percebemos a ocorrência das apreciativas em “Cara mãe”, 

“caro irmão”; das pragmáticas em “poço dizer”, “tinha medo”; das lógicas em “não 

ainda”, “Agora já”, “sobretodo”, “Tenho saudades...”, “Com todo meu amor” e, das 

deônticas em “não podem” e “tinha medo” que, além de pragmática, nos remete à 

ideia de um estado afetivo gerado devido a um conhecimento prévio compartilhado 

socialmente relacionado à grande extensão territorial do Brasil. 

 

Texto de Nyarwaya 

Assim como o texto de Safari, o de Nyarwaya é constituído predominantemente pelo 

discurso interativo, embora haja passagens que possam ser interpretadas como 

sendo típicas do Mundo da ordem do NARRAR (“Desde que começamos as aulas...”). 

Entretanto, pela própria situação ou parâmetros da produção dessa carta, cremos 

serem essas passagens mais características do Mundo da ordem do Expor. Há 

também implicaturas quanto aos parâmetros da ação de linguagem como podemos 

ver por meio das expressões “À Coordenação do PLEI”, “Coordenadora”, “somos 

estudantes”, “João Pessoa, 14 de Outubro de 2009”, etc. E estas são algumas das 

modalizações percebidas em seu texto: apreciativa como em “Prezada 

Coordenadora”; uma grande incidência das lógicas como em “houve um sério 

problema...”, “não foi totalmente resolvido”, “E por isso...” (talvez no lugar da 

conjunção “e”, a autora tenha pensado em utilizar o verbo ‘ser’ conjugado na 3ª 

pessoa do singular e apenas não tenha colocado o acento gráfico); pragmáticas tais 

como em “aceite senhora Coordenadora”, “os nossos agradecimentos antecipados” 

(expressões convencionais comumente utilizadas em situação formais); também 

aparecem no texto as deônticas como em “Na esperança de obtermos uma resposta 

muito rápido” (por fazer parte de um conhecimento compartilhado socialmente, pois, 

dadas as condições de produção, espera-se obter mesmo uma resposta; a palavra 

“muito” nesse enunciado seria, então, uma modalização apreciativa.). Interessante 
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que, primeiramente, a estudante parece assinar a carta no plural, como se estivesse 

falando em nome de toda a turma. Em seguida, opta por individualizar seu discurso. 

No entanto, continua mantendo as duas marcas, que, apesar de não serem nomes 

próprios, não deixam de ser pertinentes. Além disso, percebemos que a autora é bem 

coerente porque quando se refere a questões/aspectos que dizem respeito ao 

coletivo, usa o plural; quando faz parte de sua responsabilidade enunciativa, usa a 

primeira pessoa do singular. 

Comparando os relatos de Patrick (também proveniente do Congo), de John Smith 

(proveniente dos Estados Unidos) e de Alejandra Mora (proveniente de Cuba, falante 

de língua espanhola), percebemos que eles também atingem seus propósitos 

comunicativos, tendo em vista o gênero utilizado e sua natureza monologada, além 

de haver implicaturas quanto aos parâmetros da ação de linguagem. 

 

Texto de Patrick 

Se observarmos no geral, de fato, Patrick consegue realizar o que foi 

proposto.  Entretanto, um fato interessante ocorre ao término do seu relato, pois que, 

distanciando-se um pouco da tipificação própria do gênero relato, em que podemos 

encontrar sequências típicas do relato interativo, o agente dirigi-se a alguém, 

provavelmente, o professor que lhe solicitara a tarefa, utilizando a expressão 

“Agradecer . você .”, que caberia muito bem em um gênero epistolar. Em seus textos, 

chamam-nos a atenção também algumas palavras como “Pai” e “Amigo” que, assim 

como “Deus”, são iniciadas em letras maiúsculas, sugerindo respeito, carinho, 

admiração. Ao nosso ver, apesar de não ser prescrito pelo ISD, esse recurso não 

deixa de ser um tipo de modalização, reflexo de um posicionamento, numa nova 

cultura, ainda que já o fizesse assim, ao utilizar sua língua materna. Neste ponto, de 

interlíngua, acreditamos que possa haver margem para a (re)construção de sua 

identidade. Além disso, a recorrente expressão “Graças a Deu/graças a Deus” poderia 

ser considerada como uma modalização apreciativa, conforme Bronckart (1999, p. 

332) nos exemplifica por meio da expressão “Ai de mim”. Porém, como o próprio 

Patrick deixa claro em “graças a Deus quem me ajudou”, eis aí, nesse exemplo, a 

prova da atribuição de responsabilidade ou corresponsabilidade a Deus pelo o que é 

enunciado; assim, temos uma modalização deôntica e pragmática ao mesmo tempo. 
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No mais, há uma grande incidência das lógicas no relato de Patrick: “não tem o 

financiamento”, “De repente”, “não tinha”, embora também ocorra a apreciativa como 

em “estava alegre”. 

 

Texto de John Smith 

Quanto ao relato de John Smith, percebemos uma maior incidência das lógicas como 

em “minha esposa me disse”, “a universidade de João Pessoa tem”, “no início”, 

“estiveram diFícil”, “ele falou”, “em comparação com antes”, entre outras. Mas também 

podemos constatar a ocorrência da apreciativa como em “Eu estava Feliz”, “acho”, 

“sei”. Diferentemente da maneira como Patrick utilizou, a letra maiúscula, em algumas 

palavras empregadas por John Smith, remete a uma provável interferência de sua 

língua materna. 

 

Texto de Alejandra Mora 

No relato de Alejandra Mora, percebemos a ocorrência da apreciativa como em “foi 

muito boa”; assim como da deôntica em “cada um tem seu ponto de vista”, mas, 

sobretudo, das lógicas tais como em “um pouco”, “percebi”, “escreberam”, 

“apontaram”. Em geral, dada a grande proximidade entre o português e o espanhol, 

do ponto de vista da produção, parece ser muito difícil parar de falar, utilizando a 

prosódia da língua espanhola, e, de fato, começar a falar, utilizando a prosódia 

brasileira. Mas, essa aluna revelou grande desempenho, principalmente na escrita, 

onde não demonstrara sofrer tantas interferências de sua língua materna. 

 

5. Das considerações finais 

Tendo em vista os gêneros trabalhados, os estudantes conseguiriam atingir seus 

propósitos comunicativos. Poderíamossupor que as modalizações, por 

materializarem posicionamentos enunciativos, apareceriam eminentemente em 

textos de alunos de estágios mais avançados de PLE. Não é o que ocorre. Isso é um 

indício a mais para de fato acreditarmos na forte relação entre gênero de 

texto/frequências dos usos das modalizações. Porém, elas podem aparecer, 
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inusitadamente, em textos pertencentes a gêneros, nos quais sua ocorrência não seja 

prevista tanto assim. 

Além disso, nos textos escritos analisados, percebemos uma alta incidência 

das modalizações lógicas. Talvez, devido ao gênero, talvez, devido à maneira como 

cognitivamente o aluno costuma lidar com os conteúdos temáticos tratados em seus 

textos. Certamente, necessitamos investigar isso um pouco mais. Mas, por ora, 

podemos dizer que, até mesmo alunos de estágios mais elementares conseguem se 

posicionar em suas produções, e, se isso é reflexo das práticas de letramento 

desenvolvidas na UFPB, ao ministrarmos aulas de PLE para alunos em situação de 

imersão, poderá ser tratado como conteúdo temático de um outro artigo. 
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Resumo 

Este trabalho no âmbito do ensino-aprendizagem de português para falantes de 

outras línguas tem por objetivo apresentar algumas reflexões quanto ao processo de 

desestrangeirização na apropriação do idioma e de colocar em discussão alguns 

aspectos observados no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Palavras-chave:Desestrangeirização da língua estrangeira; português para falantes 

de outras línguas; ensino-aprendizagem de línguas; língua-cultura; língua estrangeira. 

Abstract 

This workin the field of teaching-learning Portuguese for speakers of other languages 

aims to present some reflections on the process of deforeignization in appropriating 

the language and put into discussion some features observed in the teaching and 

learning foreign languages     

Keywords: Deforeignization of the foreign language, Portuguese to speakers of other 

languages, language teaching and learning, language-culture, foreign language. 

  

Introdução 

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões quanto ao conceito 

de desestrangeirização no campo do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras 

com apoio de algumas considerações de ciências de referência como a antropologia 

e a etnografia da comunicação. Estas disciplinas visam estudos do homem em 

diferentes aspectos. Trata-se de reflexões quanto à aquisição de língua por parte do 
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aprendente com base nas observações diante do processo de ensino-aprendizagem 

de português por parte de estudantes estrangeiros. 

O interesse pelo tema surgiu da experiência no ensino do português para falantes de 

outras línguas, que revelou a necessidade de buscarmos atividades e diversas fontes 

de informações que colaborassem com a desestrangeirização do aprendente de 

língua portuguesa. 

A desestrangeirização será abordada neste trabalho em consonância com diferentes 

estudos quanto à abordagem comunicativa intercultural que pretende colaborar com 

a inserção do aprendente de língua em um ensino adequado, onde o fator “entre-

culturas” tem papel fundamental. 

No final deste trabalho são apresentados quatro textos de alunos estrangeiros onde 

eles retratam a interação deles com os brasileiros e um pouco sobre a aprendizagem 

da língua portuguesa brasileira. 

Língua materna, língua segunda, língua estrangeira 

Quando se trata de um processo de ensino-aprendizagem de línguas é necessário 

esclarecer diversos aspectos referentes a este. Principalmente quando se aborda os 

conceitos de língua materna, língua segunda e língua estrangeira. Nesse âmbito há 

uma vasta discussão acerca da nomenclatura. Para os envolvidos no ensino-

aprendizagem de línguas – professores, aprendentes, produtores de materiais – 

entender a abordagem de como a língua é ensinada torna-se um fator importante tanto 

para o enfoque em sala de aula, como para a elaboração de materiais didáticos, 

quanto para a abordagem linguística, linguageira, cultural, intercultural, sócio-

discursiva, entre outras. É importante considerar, também, as características do 

aprendente – dependente da sua situação diante da língua, se estrangeiro ou nativo 

ou envolvido em uma sociedade que não primeiramente é a sua como é o caso dos 

indígenas no Brasil, por exemplo – que são primordiais para a elaboração de um 

currículo adequado. A esse ambiente, conforme MEZZADRI (2003) BROWN (1993) e 

BALBONI (1999), chama-se de processo de aprendizagem linguística. Diante desse 

processo, percebe-se a necessidade de uma taxonomia adequada para determinar a 

situação do ensino de línguas. 
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Tanto linguistas, quanto profissionais do campo do ensino-aprendizagem de línguas 

se confrontam frequentemente com os conceitos língua materna, língua segunda e 

língua estrangeira, muitas vezes sem se dar conta das peculiaridades que cada termo 

tem. A esses, conforme SPINASSÉ (2006), estão relacionados outros conceitos e 

pressupostos, como o próprio conceito de língua e a reflexão metodológica do ensino 

de uma língua. 

Com base no Nocionário de Didática das Línguas[1] organizado por BALBONI (1999) 

a língua materna é aquela cuja pessoa pensa por si mesma e é expressa de maneira 

não controlada em algumas situações, entre as quais, por exemplo, em momentos de 

ira ou de perigo. Ainda segundo o Nocionário, em outras partes do globo a língua 

"materna" significa língua nacional pelos falantes crescidos nessa nação e língua 

"étnica" pelos imigrantes. No Dicionário de didática do francês língua estrangeira e 

segunda[2], organizado por CUQ (2003), o verbete não trata do conceito de língua 

materna de maneira tão simplória. A princípio, a língua materna é entendida como 

aquela que a criança aprende com a mãe. Mas, nem sempre isso era possível, de 

maneira geral, nem todas as crianças eram educadas pelos pais. Nas discussões do 

campo da didática das línguas, há toda uma complexidade ao definir tanto língua 

materna quanto língua estrangeira, que gerou com isso essa dicotomia 

[materno/estrangeiro]. Com base em SPINASSÉ (2006) o conceito “Língua Materna” 

é tratado como uma denominação um tanto óbvia. Esse deve ser de mais fácil 

compreensão que os outros, porém pouco se encontram definições para o termo. 

Uma concepção é citada pela autora resgatando a pesquisa de MUES 

(1970 apudSPINASSÉ, 2006) na obra Língua: o que é isso?[3]: “A língua materna é a 

língua que cada ser humano aprende como primeira e, por isso, é o fundamento de 

sua formação quanto homem”[4]. Apesar de ser uma definição cheia de lacunas, ela 

apresenta dois aspectos importantes: a justaposição com o conceito “Primeira Língua” 

e o fator identitário que carrega – a pessoa se identifica de alguma forma com a língua 

materna. A aquisição de uma primeira língua ou da língua materna faz parte da 

formação do cidadão, pois junto à competência linguística se somam valores 

subjetivos e sociais também: a língua materna, a origem do falante e o uso diário.  

Nesta contribuição considera-se língua materna como o idioma que uma criança em 

uma determinada sociedade aprende em casa, na convivência com os pais e outros 

familiares; por isso, o termo materno, de maternidade. Entretanto, existem casos 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/bamorim/Desktop/siplefwdnmero3revsiple/Rev%20SIPLE%20Artigo%20desestrangeirizaÃ§Ã£o.doc%23_ftn1
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curiosos dos quais podemos citar como exemplo: Uma criança nascida em uma 

sociedade em que convivem duas línguas terá duas línguas maternas? Contudo, 

nossa experiência enquanto aplicador do exame CELPE-Bras[5] nos proporcionou 

oportunidades de conhecer alguns candidatos a esse exame que são oriundos de 

países que possuem dois idiomas, por meio dos quais se podem estabelecer 

comunicação. Citamos o caso de um jovem, psicólogo, de 26 anos, moldávio[6], que 

nos relatou que em seu país se fala tanto russo, quanto romeno. Perguntado se ele 

tinha duas línguas maternas, ele respondeu que não, que a sua língua materna era o 

romeno, pois sua família se expressa por meio dessa. Questionado quanto à utilização 

da língua russa, o jovem respondeu que a língua russa era entendida, mas em outro 

contexto, nas ruas, nos bares, nas escolas. Ou seja, para esse jovem a língua materna 

era o romeno e a língua russa era sua língua segunda. Apesar de tratarmos do 

conceito de língua materna, este não será nosso escopo de base. Porém, para 

abordarmos aspectos referentes a uma língua não-materna (segunda ou estrangeira) 

julgamos necessário tratar deste de modo a esclarecer o ponto de partida de nossa 

contribuição que vai parte do materno a aspectos concernentes a apropriação de 

outro idioma. 

Quanto ao conceito de língua segunda, em consonância com BALBONI (1995), 

consideramos essa quando é ensinada a falantes não-nativos e é ensinada onde ela 

[a língua segunda] faz parte do contexto situacional de comunicação. A aprendizagem 

de um idioma como língua segunda se dá diferentemente da língua estrangeira. 

Conforme AMATO (2005) e BALBONI (1995) uma língua é estudada como segunda 

no país onde essa é falada pelos seus falantes nativos. Por exemplo, um brasileiro 

que vai à Itália para aprender italiano, estudará esse idioma como língua segunda, ou 

seja, estará imerso na língua, encontrará facilmente falantes para exercitar o que está 

sendo adquirido de modo formal na escola e estará envolvido com a língua-alvo, onde 

essa é faz parte do contexto situacional de comunicação. 

Quanto à língua estrangeira, o Nocionário de didática de línguas traz uma definição 

quanto a esse conceito. Segundo o texto o adjetivo "estrangeiro" indica uma língua 

que é estudada em uma região cuja essa não está presente, ao contrário da língua 

"segunda" que está presente. Com isso, o inglês que é estudado no Brasil é 

estrangeiro, assim como o alemão que é estudado na Rússia, um brasileiro que 

aprende italiano em Belém do Pará, aprenderá italiano como língua estrangeira, ou 
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seja, fora da área onde esse idioma é falado. Enquanto é "língua segunda" o inglês 

que é estudado por um brasileiro na Inglaterra, por exemplo. Diferente da língua 

segunda, o input linguístico – ou estímulo – na língua estrangeira é fornecido 

(diretamente ou com tecnologia didática) pelo docente. Muitas atividades didáticas, 

consequentemente, podem parecer falsas do ponto de vista pragmático, pois, se deve 

usar uma língua estranha entre dois falantes que ao contrário tem outra língua, 

frequentemente a língua materna em comum. 

Ao considerar tais aspectos que distinguem língua estrangeira de língua segunda, 

LEFFA (1988, p. 212) nos esclarece de modo bastante lúcido tal diferença: 

temos o estudo de uma segunda língua no caso em que a língua 

estudada é usada fora da sala de aula em que vive o aluno (exemplo: 

situação do aluno brasileiro que foi estudar francês na França). Temos 

língua estrangeira quando a comunidade não usa a língua estudada 

na sala de aula (exemplo: situação do aluno que estuda inglês no 

Brasil). 

Temos diante dessa discussão, as concepções de língua estrangeira e língua 

segunda, outras variedades de classificações no EAL e, não é tão simples uma 

generalização por parte dos trabalhos na área da Didática das Línguas por parte dos 

pesquisadores (ALMEIDA FILHO e CUNHA, 2007). Dessa maneira, podemos 

considerar como língua segunda o idioma que o aprendente ou novo falante considera 

como a segunda língua em uso. Podemos usar nosso caso como exemplo: temos 

como língua materna o português e como língua segunda o italiano, que é utilizado 

nas pesquisas desenvolvidas na graduação e na pós-graduação[7], na conversação 

com amigos nativos ou não desse idioma, além da literatura e da música. E ainda 

incluiríamos nesse nosso caso o alemão, pois esse foi o idioma estudado com 

finalidade de ensino e didática durante nossa graduação e é utilizado para leituras de 

didática e filosofia que fazemos, além da elaboração de aulas para o ensino dessa 

língua. Com isso, consideramos essa língua como a nossa língua terceira, com base 

no uso que fazemos dos idiomas exposto neste trabalho[8]. 

Apresentamos acima a dificuldade existente em classificar o que é língua estrangeira 

e língua segunda. Mas, acreditamos que com a exposição dos termos, já estamos 

cientes do que cada categoria de ensino representa. 

Em virtude da complexidade em definir língua materna, língua segunda e língua 

estrangeiras, optamos nesta contribuição em tratar o ensino do português língua 
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estrangeira (PLE) como português para estrangeiros e, não como português como 

língua estrangeira ou português como língua segunda. Ao tomarmos esse 

posicionamento, consideramos adequada a classificação adotada. Pois, nosso 

trabalho não trata do português para indígenas[9] por exemplo.  Tratamos do 

português para estrangeiros (PE) em situação de ensino-aprendizagem do português 

dentro do Brasil (Português como língua segunda) ou fora do país (Português como 

língua estrangeira) em suas dimensões escrita e oral. Ou seja, o português corrente 

do Brasil para falantes de outras línguas, cidadãos de outras origens e nações. 

É necessário esclarecer no campo do ensino-aprendizagem de línguas diferenças 

baseadas em aspectos quanto à taxonomia ‘língua estrangeira, ‘segunda língua’ e 

língua não materna’. Nessa perspectiva entende-se a língua o objeto de 

aprendizagem em uma fase posterior a primeira língua. 

Na literatura do ensino-aprendizagem se pode encontrar o termo ‘segunda língua’ ou 

‘língua segunda’ (L2) para indicar um idioma usado após a língua materna. Pode ser 

entendida como sinônimo de língua estrangeira (LE) ou de língua não materna (LNM). 

Em outros casos usamos língua segunda para enfatizar a dimensão da aprendizagem 

ou na língua ou nas línguas adquiridas após a primeira. Neste sentido, podemos falar 

em português língua segunda quando tratamos, também, como terceira ou quarta 

língua aprendida na ordem temporal após a língua da infância, ou seja, da língua 

materna. 

Segundo estudos do campo da linguística aquisicional (RAMAT, 1993, 2003) o termo 

língua segunda indica não materna aprendida espontaneamente ou de maneira 

guiada no país onde é falada. O português língua segunda pode ser entendido como 

o idioma que é ensinado na região onde é correntemente usado, isto é, no contexto 

em que tal idioma é empregado nas trocas comunicativas ordinárias e cotidianas. 

Língua e Cultura 

A língua é o principal meio para que uma interação entre diferentes indivíduos possa 

se realizar de maneira concreta. No centro de um diálogo estão o linguístico e o 

cultural, regras socioculturais e o discurso, a partir dessa afirmativa passamos a tratar 

da relação entre língua e cultura. 
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A língua é a expressão das relações e das lutas sociais; ela é constitutiva dos sujeitos 

e constituída por eles. O meio é responsável pela constituição dela e sem essa não 

há relação com a realidade, ou seja, não é um elemento vazio. É constituída, também, 

por processos sóciohistóricos e não é um instrumento de investigação livre do seu 

ambiente, separada de suas condições de produção e reprodução, pois a “palavra 

revela-se, no momento de sua expressão, como produto da interação viva das forças 

sociais.” (BAKHTIN, 2002, p. 66). 

A língua possui uma gama de aspectos necessários de observação e análise e ela 

também pode ser entendida como um sistema abstrato organizado seguindo 

determinadas regras e respeitando uma estrutura consoante em conjunto com uma 

dada cultura cujos elementos se interrelacionam e se recombinam de maneira 

adequada para servir à comunicação (ALMEIDA FILHO, 2008; OLIVEIRA SANTOS, 

2004). SAUSSURE (2006, p. 17) nos ajuda a entender essa complexidade quando 

ele se pergunta quanto ao conceito de língua: 

“mas o que é língua? Para nós, ela não se confunde com a linguagem; 

é somente uma parte determinada, essencial dela, indubitavelmente. 

É, ao mesmo tempo um produto social da faculdade da linguagem e 

um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social 

para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos.” 

A língua é muito mais que uma estrutura, para PEIRCE (1995, p. 13), ela é “além de 

um sistema com regras, a língua não existe em um vácuo e ela não é ‘[...] um meio 

neutro de comunicação, mas é entendida com referência ao seu significado social” [10]. 

A língua pode ser considerada como o mais potente meio de comunicação da 

humanidade. Ela, conforme SAUSSURE (2006, p. 24), é “um sistema de signos que 

exprime idéias.” Nessa intervenção, a língua é entendida como discurso, produto 

historicossocial, que varia no tempo, espaço e em diferentes classes sociais, 

constitutiva dos indivíduos e por eles constituída e que é indissociável de sua cultura, 

definida como língua-cultura. Tal consideração está ligada ao pensamento pós-

estruturalista, que propõe uma “visão de mundo em constante reflexividade” 

(JORDÃO, 2006, p. 28), na qual a linguagem é consideravelmente ideológica e 

baseada em relações culturalmente estabelecidas. 

A relação entre a língua e a cultura é dinâmica, é um construto formado por duas 

partes que estão presentes em um mesmo ambiente – na sociedade – e que “existe 
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por si, como um fenômeno que exerce as suas forças independentemente do 

acontecimento”[11] (OLIVEIRA SANTOS, 2004, p. 42). Sem considerar o contexto 

social, a cultura perde o sentido, torna-se vazia e a língua perde seu caráter social, 

pois, não terá o papel de expressão cultural. Considerar a cultura no contexto social 

significa reconhecer que ela é constituída tanto nas práticas discursivas quanto nas 

formas de ser, dizer e agir. A expressão dela [cultura] por meio do código linguístico 

é fato e possui diferentes características que merecem destaque em um processo de 

ensino e de aprendizagem. 

Cultura e Ensino de Línguas Estrangeiras 

O ensino de línguas estrangeiras vem contando com o auxílio por muitas décadas de 

textos, vocabulários, gramáticas e outros materiais como instrumentos utilizados em 

sala aula para a apropriação do novo idioma. É possível, atualmente, encontrarmos 

situações cuja busca por uma perfeição na produção linguística esteja ainda atrelada 

ao uso gramatical. Esquecendo-se de língua como um discurso entre diferentes 

cidadãos, culturas e maneiras de ver o mundo e deixando de lado um importante 

elemento quando se trata de aprender outra língua: o conhecimento linguageiro-

cultural. 

Verificamos em materiais e em currículos de cursos de idiomas que o cultural ainda 

faz parte de um capítulo à parte do ensino. Em consideração a essa situação, 

KRAMSCH (1993, p. 06) considera que: 

“A aquisição de línguas continua a ser ensinada como um sistema fixo 

de estruturas formais e funções universais da fala, um condutor neutro 

para a transmissão de conhecimento cultural. A cultura é incorporada 

somente na extensão em que reforça e enriquece não que coloquem 

em questão fronteiras tradicionais do indivíduo e de outrem. Na 

prática, os professores ensinam língua e cultura na língua e não língua 

como cultura”. 

A cultura é colocada como um condutor neutro nesse processo e muitas vezes ela é 

entendida como um capítulo anexo aos conteúdos utilizados para a aprendizagem de 

uma língua. 

Não faz sentido falarmos de cultura sem considerar o instrumento linguístico. Essa 

vem a ser descrita por meio de uma língua. Afirmamos, então, que existe um binômio 

língua-cultura, segundo o qual existem fortes relações que regulam esses dois 

elementos que se influenciam mutuamente, ligados de modo considerável pela 
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natureza dessa relação. A interação entre indivíduos de diferentes origens não se dá 

de qualquer modo, são levados em consideração diversos fatores que variam em 

cada sociedade e nesse ambiente a presença de ambos construtos [língua e cultura] 

é verificável . 

A relação entre língua e cultura é indiscutível. Segundo KRAMSCH (1998, p. 129) 

“diferentes línguas oferecem diversas formas de perceber e expressar o mundo ao 

nosso redor, levando em consideração como seus usuários concebem o mundo de 

formas diferentes”. Visto que ambas estão interligadas, não é difícil perceber que não 

se pode ensinar língua sem abordar cultura. Tal relação é motivo de muitos debates 

na área de didática das línguas. 

Ao tratarmos do ensino da língua-cultura, KRAMSCH defende a noção de língua como 

cultura. Alguns estudiosos como OLIVEIRA SANTOS (2004), entre outros, tem 

utilizado o termo língua-cultura, onde veem a língua como discurso, um produto 

histórico-social que varia no tempo, espaço e em diferentes classes sociais, 

constituído por indivíduo e para indivíduos, indissociável de cultura. MEZZADRI 

(2003) e BALBONI (1999) destacam que um processo de ensino-aprendizagem para 

a interação do aprendente com a comunidade falante da língua-alvo com o escopo de 

desenvolver habilidades culturais, e também interculturais, pode ser um interessante 

caminho na formação deste. A língua nesse processo não se caracteriza única e 

exclusivamente por estruturas morfossintáticas. Ela é muito mais do que estrutura, é 

o canal de expressão em que o falante utiliza em variados ambientes de sua vida, 

seja na academia, no trabalho ou na vida social. Quanto mais se conhece da língua-

cultura, mais o aprendente tende a diminuir situações de conflitos e a melhorar a 

interação com os nativos. Em outras palavras, nesse processo de aprendizagem de 

um novo idioma, a progressividade do conhecimento do mundo da comunidade 

linguística colabora com a interação de modo produtivo, evitando situações 

inconvenientes e de engano. BYRAM e FLEMING (2001, p. 25) afirmam que 

um conhecimento progressivo das pessoas que falam o idioma 

estudado é intrínseco na aprendizagem desse (...) sem a dimensão 

cultural, uma comunicação eficaz se vê dificultada pelo menos : a 

compreensão. Inclusive de palavras e expressões básicas pode ser 

parcial ou aproximada, e os falantes e ouvintes podem não conseguir 

se expressar adequadamente ou ofender seu interlocutor[12]. 
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A dimensão cultural, nessa perspectiva, é entendida como a ambientalização do 

aprendente no processo de ensino-aprendizagem de uma nova língua. Na ausência 

desta, o aluno poderá correr o risco de usar de modo inadequado um discurso que 

não faz parte da comunidade onde a língua-alvo é usada. A interação sem o 

conhecimento cultural entre aprendente e falante do idioma estudado pode ter como 

produto choques ou confrontos desnecessários que podem alimentar a criação de 

estereótipos dos povos falantes da língua estudada. 

Não se ensina a cultura da língua estrangeira para aculturar o aprendente. É 

necessário ensiná-la para facilitar a inserção do aluno no âmbito da nova língua que 

ele está conhecendo na medida em que a reflexão acerca da cultura o leva a entender 

melhor os aspectos do uso do idioma, como também a entender fatores de cunho 

sociocultural dos falantes nativos (KRAMSCH, 1993, 1998). Nesse âmbito não se 

ensina o cultural, mas facilita-se o acesso a este por meio da exposição do aprendente 

a essa nova realidade (TILIO, 2008). 

A cultura do aluno é tão importante quanto à da língua estrangeira. A integração entre 

os aspectos da primeira em consonância com a segunda faz parte de um trabalho 

conjunto que possui consideráveis estudos[13] no campo da didática das línguas para 

uma melhor inserção do sujeito na nova língua-cultura. 

Neste trabalho entendemos que o termo mais adequado não é “ensinar cultura”, mas 

“abordar temas culturais”. Essa abordagem tratada no ensino e na aprendizagem abre 

espaço para o ensino de uma língua que expressa uma cultura e uma cultura que é 

condicionada pelo elemento linguístico. 

CONCEITO E PROCESSO DE DESESTRANGEIRIZAÇÃO 

Ao tratarmos do ensino de língua-cultura é necessário consideramos alguns aspectos 

concernentes a este. Entre os diversos fatores que temos nos ocupado a estudar, a 

desestrangeirização tem tomado nosso interesse. Esse conceito, segundo o 

Glossário de termos da Linguística aplicada (ALMEIDA FILHO, 2008), é o 

processo consciente de reagir a tendências de estrangeirização da 

língua-alvo mediante medidas que reinstauram a interação 

comunicativa no idioma de modo a fazer com que o aprendiz sinta a 

língua-alvo como gradualmente sua também, como língua em que se 

desdobra sua identidade. 
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Esse processo deve ser entendido como contínuo e constituído por diversas fases. 

Sendo estas diversas conforme a vivência de cada cidadão. Em outras palavras, cada 

sujeito apresenta diferenças nas fases observadas neste processo. Por exemplo, para 

alguns aprendentes a língua-alvo passa por muito tempo como estranha, enquanto 

que para outro aprendente sua inserção na língua-alvo dar-se-á rapidamente. 

Conforme destacado anteriormente, o processo de desestrangeirização não se dá de 

maneira idêntica a todos os indivíduos ou a todos os grupos lingüísticos. Este é um 

processo pessoal – não é linear ou rígido – que sofre influência tanto por parte dos 

materiais didáticos disponíveis, como por parte dos professores, além evidentemente 

por parte da experiência do próprio aprendente. Este pode passar por todas as etapas 

descritas na figura acima, ou pular etapas, ou mesmo estagnar em uma dessas. 

Figura 1 – Processo de desestrangeirização 

 

Esse modelo de figurar o processo de desestrangeirização que ora foi proposto por 

esta contribuição é passível de crítica. Pois, essas etapas carecem de descrições mais 

consistentes quanto ao que cada fase significa na apropriação de nova língua, além 

de representar de modo fixo etapas consideráveis que sofrem influência das 

características do aprendente. 
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O tracejado superior indica um percurso de um determinado aprendente e o outro 

inferior pertence a outro aprendente. Esse aspecto da figura é um demonstrativo que 

cada indivíduo tem diferentes períodos em cada fase destacada desde recurso que 

utilizamos para demonstrar as diversas etapas por onde os alunos de uma língua 

estrangeira. 

Tentaremos traçar caracteres da cada fase com base em nossas observações quanto 

ao ensino de aprendizagem de português língua estrangeira ao acompanhar quatro 

aprendentes do idioma de nacionalidades diferentes. Trata-se de quatro alunos, dois 

de origem italiana e os demais de origem germânica. 

Fases descritas na aprendizagem da língua por estudantes estrangeiros 

Procuramos por meio do diálogo e da observação em atividades culturais com 

brasileiros entender o processo de desestrangeirização com quatro estudantes de 

português língua segunda, sendo dois de origem germânica e outros dois de origem 

italiana. 

Os estudantes já possuíam um nível intermediário da língua-alvo, mas ainda não 

haviam estado no país. Foram utilizadas também entrevistas livres em que eles 

falavam de suas experiências quanto à aprendizagem tanto quanto a interação com 

falantes do português. 

Alguns trechos talvez possam ser um pouco ampliadosdessas entrevistas estão 

transcritas em anexo a esta contribuição. No próximo item descrevemos as fases do 

processo de desestrangeirização e algumas características quanto a essas. 

Tentativa de classificação das fases do processo de desestrangeirização 

Com base nas considerações expostas anteriormente, nesta contribuição buscamos 

criar um quadro onde podemos descrever as diferentes fases observadas no processo 

de desestrangeirização. Assim, desenhamos o seguinte quadro que abordar as 

diversas fases desse processo que não é facilmente observável em sala de aula. Pois, 

a aprendizagem não se resume somente aquele ambiente. Para um estudo mais 

apurado é necessário o acompanhamento e outros recursos, como entrevistas e 

estudos de casos, para entender o percurso de apropriação do aprendente. 
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Quadro 1 – Fases do processo de desestrangeirização 

FASE DESCRIÇÃO 

Língua estranha  

O idioma que o aluno ainda não teve oportunidade de 

estudar. Mas, há por parte dele interesse em conhecer ou 

passa por situações educacionais – como pleitear uma bolsa 

no país onde a língua é oficial ou serve de meio de trocas 

comunicativas – ou de trabalho – oportunidade de exercer 

funções no país onde a língua é falada. 

Língua estrangeira 

O idioma que o aluno começou a estudar. A cada aula uma 

descoberta, diferentes modos de organização. A 

necessidade de conhecer cada vez mais os aspectos dessa 

língua em um ambiente formal – na escola ou no centro de 

idiomas – ou não-formal, ou seja, a aprendizagem com a 

ajuda de outras pessoas (família, amigos, colegas, etc.) 

Aprendendo uma língua 

estrangeira 

Este é o processo propriamente dito da aprendizagem de 

uma língua que não é materna. 

Aprendendo e vivendo 

uma língua estrangeira 

Este é o processo em que o aprendente já conhece a língua 

e está mergulhado na cultura desta, conhecendo com maior 

profundidade as regras socioculturais e aspectos 

concernentes à cultura da língua-alvo. 

Língua-cultura 

Fase do processo de desestrangeirização em que a língua 

passa do simples meio de comunicação para um mundo de 

hábitos e usos que ultrapassa a ideia da estrutura.  A língua-

alvo passa a ser um meio de interação com o povo e seu 

universo. Porém, é possível estranhamento diante de 

situações desconhecidas por parte do aprendente. 
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Língua-cultura-nova 

Esta fase é posterior à “Língua-cultura”. O aprendente sente-

se fazendo parte da comunidade lingüística da língua-alvo, 

mas sem abandonar suas origens. Os choques culturais e a 

visão cristalizada quanto à outra cultura são diminuídos 

drasticamente. 

Conforme o quadro desenhado anteriormente, a desestrangeirização não apaga a 

cultura de origem do aprendente. Na realidade, ela vem reduzir uma visão cristalizada 

da cultura não-materna com vistas a facilitar a interação do aprendente com a 

comunidade da língua-alvo, além de propiciá-lo crescimento pessoal e cognitivo. 

Considerações finais para recomeçar 

Ainda de maneira sucinta, o processo de desestrangeirização não pode ser entendido 

como um mecanismo que o professor e/ou o produtor do manual de línguas utiliza 

para o aluno se apropriar de uma outra língua livre de choques culturais ou mal-

entendidos. Entende-se que a desestrangeirização sofre influência do trabalho 

docente, pedagógico. Mas, o papel principal fica por parte do aluno. 

Quanto às atividades, é necessário que se pense em uma dimensão intercultural eu 

mostra ao aprendente a língua que está sendo aprendida de maneira que ele aos 

poucos possa interagir e se integrar com os falantes dessa língua. 

Por fim, a desestrangeirização é m processo que pode ser percebido, mas ainda é 

incipiente de investigação. Por isso, nos preocupamos em criar este espaço para esta 

breve discussão observando quatro alunos estrangeiros em seus mais variados níveis 

de olhar a língua estrangeira aos poucos como a sua. 
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ANEXOS 

Italiano 1 

Comecei estudar português brasileiro em 2000 a minha cidade [napoli] e foi fácil 

porque muita coisas parecem com italiano. Principalmente o vocábulo e a estrutura. 

Conheci Brasil somente em 2008 quando visitei uma amiga em Belém, na amazzonia. 

Pensava que ia ser muito fácil falar português porque sempre vi filmes, novela, muito 

coisas do Brasil. Mais foi ruim falar com brasileiro porque não comprendia algumas 

regras. Exemplo foi quando uma amiga de mia amiga disse que me ligaria, fiquei um 

bom tempo em casa esperando e ela não ligou. Aproveitei a visita a mia amiga e tive 

algumas aulas e meu professor de português me dise que era normal os brasileiros 

fala ‘depois te ligo’ e na verdade isso nem sempre é comprido. E também ‘depois 

gente se fala’, ‘vou passa na sua casa’, frase desses tipos que eu pensava que faziam 

e na verdade é uma maneira de dizer até mais, quando possível nós conversamos. 

Pensei no inicio que as pessoas não me levavam serio, mais depois comprendi que 

era costume. Pensava que como o brasileiro é uma língua muita prossima de italiano 

eu podia me sentir mais vontade pra agir em Brasil, mais notei que não. Tenho 

nessessidade de conviver mais no Brasil e entender que as pessoas pensa diferentes, 

agim diferentes. Pensei que havia aprendido certinho brasileiro, mais não é bem 
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assim. Ainda é estranho falar e interagir no Brasil, espero um dia entende melhor os 

hábitos deles pra me senti mais disposto nessa terra bella que é Brasil. 

Italiano, 24 anos, arquiteto 

Alemão 

Sempre quando me falavam do Brasil pensava em mulheres bonitas, muito calor, 

muito sol, muita frutas. Quando comecei brasileiro em Frankfurt estudar, vi que era 

bem diverso de alemão. Foi difícil. Mas difícil é entender alguns abitos como depois 

ligo-te, não compri o orario, um dia esperei mais de 20 minutos minha namorada que 

é brasileira num shopping, quase voltava pra casa. Olha, fico feliz de escreve este 

texto, porque em brasileiro consigo redigi. Quando vivi em Brasil junto minha 

namorada uma outra pessoa o pouco diverso tive eu que ser, porque os abitos 

diversos são da Alemanha. A gente usa a rua pra negocio, o transito era confuso, os 

orario não compridos e as informação não esatas. Oje quando vou pro Brasil tenho 

sabido que os orarios tem espera (acho que é ‘tolerancia’) que os amigo não ligam 

quando dizem que ligam, que os amigo não na minha casa vão, porem diz que vão. 

É bom conecer cada mais a cultura brasileira porque sempre surpreso fico, sinto-me 

sempre novo, tuda vez é um aprendizado. Vejo mi como um homem do globo, sendo 

alemão e um pouco brasileiro, quando mais tomo caipirinha (gosto muito dela). É 

muito bom portugués falar porque acho que quando falo junto canto. Estudo a dois 

anos e mi sinto pronto pra aprende mais português porque é muito bom. Tudo é bom 

quando falo portugués aqui e é minha língua segunda depois do alemão. É divertente. 

Alemão, 23 anos, estudante de marketing 

Italiana antropóloga 

Como antropóloga penso de olhar o outro com rispeito. Quando comecei estudar 

português, falava também Frances, alemão e inglês. Devia sempre respeitar 

comprender outra cultura como outra e não bruta porque é diversa da mia. Mas não 

foi fácil porque em alguns instantes quis hagir como se tivesse em Itália o Europa e 

não estava. Quis levar vida como se fosse na minha terra e não era assim. 

Alemão 2 

Achei sempre conhecer nova culturas interessante. Sobretodo a brasileira. Erro 

quando criança gosto de samba. A um tempo tinha conhecida uma brasileira e ela me 
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falava muito do Brasil. Comecei português para um trabalho a São Paulo estudar e 

gostei muito do idioma. Mas não tinha entendido umas frases como ‘passa lá em casa’ 

ou ‘te ligo’. 

  

 

 

[1]Título da obra no original italiano: Nozionario di Glottodidattica. 

[2]Título da obra no original francês: Dictionnaire de didactique du français langue étrangère 

et seconde. 

[3] Título da obra no original alemão: Sprache: Was ist das? 

[4]Texto original: Muttersprache ist die Sprache, die jeder Mensch als erste lernt und die somit 

die Grundlage seines Menschwerdens ist”. 

[5]O CELPE-Bras é o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, 

desenvolvido e outorgado pelo Ministério da Educação (MEC), aplicado no Brasil e em outros 

países com o apoio do Ministério das Relações Exteriores (MRE) desde 1998. O CELPE-Bras 

é o único certificado brasileiro de proficiência em português como língua estrangeira 

reconhecido oficialmente. Internacionalmente, é aceito em firmas e instituições de ensino 

como comprovação de competência na língua portuguesa e, no Brasil, é exigido pelas 

universidades para ingresso em cursos de graduação e em programas de pós-graduação 

(SESU/MEC) 

[6]A Moldávia é uma nação situada no extremo leste da Europa e é uma ex-república 

soviética. 

[7]Cf. Referências deste trabalho 

[8] Neste trabalho não nos deteremos ao o que vem a ser terceira língua. 

[9] Nesse caso podemos caracterizar o ensino do português para indígenas como o português 

como língua segunda. 

[10]Texto original: “[…] a neutral medium of communication but is understood as reference to 

its social meaning.” (PEIRCE, 1995, p. 13) 

[11] Entende-se ‘acontecimentos’ como fatos, circunstâncias, situações de uso. 
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[12]Texto original: “Un conocimiento progresivo de las personas que hablan el idioma 

estudiado es intrínseco al aprendizaje de dicho idioma (…) Sin la dimensión cultural, una 

comunicación eficaz a menudo se ve dificultada: la comprensión, incluso de palabras y 

expresiones básicas puede ser parcial o aproximada, y puede que los hablantes y 

correspondientes no consigan expresarse adecuadamente, o incluso ofender a su 

interlocutor” 

[13] Kramsch (1993, 1998), Oliveira Santos (2004), Byram e Fleming (2001). 
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5. Simulação, Improvisação, Dinâmica de grupos e 

Trabalho em Duplas na aula de Português como 

Língua Estrangeira 

 

Escrito por Carolina Clérici - Universidad Nacional de Entre Ríos - ISSN 2316-6894    

 

Resumo 

Para se aprender a falar uma língua estrangeira é necessário falar. O tempo de fala 

do aluno na aula de línguas estrangeiras é reduzido, e menor no caso de turmas 

numerosas. Pesquisas mostram que depois de cinco ou seis anos numa aula de 

língua estrangeira o aluno falou, na verdade, aproximadamente duas horas. É preciso 

aumentar esse tempo. O presente trabalho tenta oferecer ferramentas opções para 

aumentar o tempo de fala do aluno e assim desenvolver sua competência 

comunicativa através da simulação, da improvisação, da dinâmica de grupose do 

trabalho em pares ou duplas. 

Palavras-chave: desenvolvimento da oralidade na aprendizagem de línguas, 

produção oral, procedimentos para desenvolver a produção oral 

Abstract 

In order to learn to speak another language it is necessary to speak it. The 

learner’s  speaking time in the classroom is reduced and yet scantier in the case of 

large groups. Research has shown that after five or six years of classroom work the 

student will have spoken for approximately two hours only. It is necessary to enhance 

this amount of time. The present article tries to make available some tools to improve 

the student speaking time and thus help develop a communicative competence 

through role-playing, improvisation, group dynamics and pair work. 

Keywords: oral development in language learning, oral production, procedures for oral 

development 
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Introdução 

Hubicka (1980), após conhecer uma estatística surpreendente, publicou um artigo 

pleno de sentidos para os professores de línguas estrangeiras. Disseram-lhe que, 

durante os cinco ou seis anos de estudo do inglês como língua estrangeira na escola, 

o aluno médio fala, na verdade, aproximadamente duas horas. O número de horas 

destinadas ao ensino da Língua Estrangeira (LE), a duração desses períodos, o 

tamanho da turma, o tempo gasto na administração (passar lista ou fazer a chamada, 

por exemplo), o tempo de fala do professor, geralmente excessivo, o tempo exíguo 

empregado para escutar, ler ou escrever mostra que as estatísticas estão certas – os 

alunos não têm muito tempo para falar a nova língua. 

É preciso aumentar o tempo de fala do aluno.Levando em conta que a quantidade de 

horas destinadas ao estudo da língua não vai ser maior, é necessário tentarmos que 

a maior quantidade de alunos esteja falando ao mesmo tempo, é preciso que os 

alunos tenham mais tempo para se comunicar, para poderem desenvolver 

sua competência comunicativa. 

Segundo Harmer (1995, p.50), sempre que houver comunicação, teremos uma dupla: 

uma pessoa que escuta (ou escreve) e uma pessoa que fala ou lê. Jakobson (1974) 

já havia desenhado um esquema no qual esclarece que é preciso pelo menos duas 

pessoas para existir comunicação. Esse tema não é novo, o que é novo 

(relativamente) é considerar esses aspetos ao planejarmos atividades numa aula de 

LE. Harmer (op.cit) considera que uma atividade comunicativa e uma atividade não-

comunicativa teem as seguintes características: 

Atividade Não-Comunicativa   Atividade Comunicativa 

• Não há desejo de comunicar 

• Não há propósito de comunicar 

• Importa a forma, não o conteúdo 

• Umitem linguístico por vez 

• Há intervenção do professor 

• Há controle do material 

  
• Há desejo de comunicar 

• Há propósito de comunicar 

• Importa o conteúdo, não a forma 

• Variedadelinguística 

• Não há intervenção do professor 

• Não há controle do material 
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Se analisarmos essas características, vamos perceber facilmente como a simulação, 

a improvisação, a dinâmica de grupos e o trabalho em duplas são atividades que 

visam à comunicação real entre os alunos. Quem aderir à Abordagem Comunicativa 

deverá começar a pensar como pode introduzi-las na aula. O porquê e o como são os 

eixos deste trabalho. 

Semelhanças e diferenças 

É muito difícil estabelecer diferença entre as quatro maneiras de trabalhar na sala de 

aula. Às vezes, o trabalho em duplas é uma simulação, ou a dinâmica de grupos se 

faz em duplas, ou os alunos devem improvisar o final de uma dinâmica de grupos. 

Harmer (1995, p.132) considera que o objetivo da simulação é criar o simulacro de 

uma situação da vida real na sala de aula: os alunos “simulam” o mundo real. O 

professor pede para eles fingirem que estão no supermercado ou que estão reunidos 

etc. O que se tenta, artificialmente, é dar aos alunos a possibilidade de praticar alíngua 

“em contexto”, no mundo real. 

Wilkins (1979, p.80-81) afirma que tanto uma simulação quanto uma dinâmica de 

grupos são técnicas úteis no ensino governado por um currículo nocional e, em 

particular, funcional. São boas técnicas para assegurar-se de que os enunciados 

estão apropriadamente contextualizados. Ele considera que o uso da língua não é 

dedutível a partir de sua forma[1] e que só poderá ser descoberto se o contexto for 

levado em conta. Ele aponta para o fato de que não é só com diálogos que se aprende 

a língua[2]. As abordagens sintéticas, especialmente o estruturalismo, também 

utilizam diálogos, mas sendo abordagens baseadas na aprendizagem em nível de 

frase, o diálogo só serve para ilustrar estruturas gramaticais. Widdowson (1978, p.18) 

já disse que não somos “gramáticas ambulantes”. O conhecimento das estruturas da 

língua não é suficiente, sendo preciso sermos capazes de criar discurso e “sermos 

competentes na apropriação de diferentes combinações discursivas em função dos 

parâmetros da situação.” 

A respeito das “situações” nas quais o aluno deve agir, Jones (1982)[3] menciona três 

elementos necessários para que uma simulação ou uma dinâmica de grupos 

funcionem satisfatoriamente e não sejam apenas uma contextualização das possíveis 

manifestações da gramática da língua: 
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1.      Realidadede função: os alunos devem aceitar a função. Eles não devem 

pensar que são estudantes de LE, mas que são pessoas numa situação 

determinada. 

2.      Ambientesimulado: o professor não deve levar os alunos ao lugar simulado 

(por exemplo, o supermercado), isso já não seria simulação. 

3.      Estrutura: tem que haver uma estrutura de simulação e é preciso 

estabelecer critérios e fatos partilhados pelas pessoas nessa situação. 

Harmer (1995) acrescenta mais um elemento. Ele diz que, às vezes, os alunos atuam 

eles mesmos (se pedimos para eles organizarem uma festa, por exemplo, eles não 

devem fingir que são outra pessoa) e outras vezes o professor pede para eles 

interpretem um papel determinado, imaginando que eles são outra pessoa (o 

professor pode pedir que sejam um homem ou um menino). Neste último caso, 

estamos falando de dinâmica de grupos. Todas as dinâmicas de grupos são 

simulações, mas nem todas as simulações são dinâmicas de grupos. Todavia, mesmo 

quando os alunos não devem fingir que são outra pessoa, eles têm de aceitar a 

“realidade de função” de Jones: eles são eles mesmos mas estão no supermercado 

e não na sala de aula. 

Segundo Haycraft (1978, p.88), há três elementos a serem levados em conta na 

dinâmica de grupos: 

1.      O que querem as personagens, 

2.      Quem são as personagens, e 

3.      Suas atitudes e estados de ânimo nesse momento. 

Haycraft dá um exemplo esclarecedor para começar com uma dinâmica de grupos 

simples para nível inicial: um homem vai a um quiosque e quer comprar algo. 

• Personagens: 

o Cliente: ele é fumante e entra desesperado num quiosque para comprar 

um maço de cigarros. Ele fuma cigarros mentolados. 

o Vendedor: ele está um pouco surdo. Ele não é o dono do quiosque e 

não se preocupa por quanto ele vende. Ele é desalinhado e apático. 

• Situação: o quiosque não vende cigarros mentolados, vende outro tipo de 

cigarros. 

• Atitudes: o fumante tosse muito. Ele está nervoso. O vendedor está lendo. 
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• Desenvolvimento: o cliente pede um maço de cigarros mentolados, mas não 

consegue. O vendedor lhe oferece outro tipo de cigarros. 

• Apoio: são os recursos para tornar a situação mais real e compreensível. É 

possível utilizar maços de diferentes cigarros, indicar uma gôndola para 

mercadorias, não aprovar moralmente a venda de cigarros. 

A situação é simples e, quanto maior for a caracterização das personagens, maior 

será a compreensão e o envolvimento por parte dos alunos e maior a variedade 

lingüística decorrente. Mas se a simulação não der certo, não deve ser trabalhada 

exaustivamente. O objetivo é produzir uma conversa espontânea e é melhor praticar 

brevemente do que estender a atividade por longos períodos cheios de pausas e 

dúvidas. 

Haycraft (1978) sugere começar com a memorização de diálogos curtos, mas só até 

os alunos atingirem certo nível de competência para poderem estabelecer uma 

conversa mais livre e natural. Essa técnica é conhecida como “read, look up & say” 

(leia, levante os olhos e diga). Ele prossegue dizendo que o objetivo é chegar ao ponto 

no qual os alunos possam estabelecer um diálogo coerente numa situação 

improvisada. Ele dá idéias para trabalharmos a improvisação: ler um texto ou escutar 

uma canção e pegar o papel de alguma personagem desse texto, dar uma mesma 

situação, mas mudando alguns elementos (por exemplo, as atitudes de alguma 

personagem) etc. 

Há controvérsia acerca da utilidade das simulações e das improvisações, 

especialmente quando também houver dinâmica de grupos. Contudo, muitos 

professores acham que têm vantagens porque os alunos não se sentem responsáveis 

pelo que dizem – é a personagem quem fala. Haycraft (1978) considera que é positivo 

observar como muitos alunos acanhados e tímidos viram grandes falantes durante a 

dinâmica de grupos. O autor argumenta que é muito valioso atuar na LE porque: 

• Talveztodos se sintam atores ao falarem outra língua; 

• Os alunos podem se acostumar a falar na frente de outros, que é o que têm de 

fazer fora da sala de aula, no mundo real; 

• Ajuda-os a dominar o nervosismo próprio desse tipo de atividade de alto risco 

(é provável que eles cometam muitos erros); 
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• Faz com que falem expressivamente numa situação determinada e, desse 

modo, tornem-se mais conscientes da pronúncia e da entoação na fala; 

• Envolve todos, já que o “público” quer ver como seus colegas atuam, sabendo 

que logo eles mesmos também estarão no cenário. 

Haycraft (1978) diz que também é possível aprender melhor uma língua quando a 

abordamos indiretamente. O aluno não se concentra no vocabulário ou na estrutura, 

mas no que quer dizer, e a língua é o produto que emerge disso. Um aluno envolvido 

num papel específico produz uma língua mais natural da que resulta de objetivos 

puramente lingüísticos. A memorização de diálogos só é útil em ocasiões formais 

(apresentações, fórmulas de cortesia, etc.) E o verdadeiro valor que tem atuar, 

segundo Haycraft, é ser o primeiro passo para a improvisação. 

Uma especialista no tema da dinâmica de grupos, Livingstone (1983), no seu 

livro Role Play in Language Learning(A dinâmica de grupos no aprendizado de 

língua), expõe as vantagens e desvantagens do uso da técnica da dinâmica de grupos 

na aula de LE: 

Vantagens 

1. Máxima atividade do aluno 

Para a dinâmica de grupos ser bem sucedida, cada aluno deve ser “ativo” quase todo 

o tempo. A confusão começou com a tentativa arbitrária de dividir as habilidades 

lingüísticas em ativas (falar e escrever) e passivas (ler e escutar), como se as 

atividades pudessem ser medidas pelo som ou pela atividade física somente. A 

quantidade de atividade que se requer de um participante numa conversa normal vem 

sendo discutida há bastante tempo. A fala coerente exige certa quantidade de 

atividade mental, tanto na formulação e na monitoração da produção própria e da 

percepção da produção do outro, quanto na possível adaptação decorrente dessa 

monitoração[4]. 

Quem escuta deve mostrar o retorno(feedback), e relacionar o que está sendo dito 

com seus próprios desejos e necessidades para poder formular uma mensagem 

apropriada, aceitável e compreensível quando achar que é seu turno de fala. 

Neste ponto, Livingstone (1983) faz uma crítica muito forte. Ela denuncia que são 

muito poucas as atividades na aula que requerem um nível elevado de atividade 
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mental. As atividades orais tais como exercícios de repetição (drills), prática de 

padrões estruturais etc. e muitos dos trabalhos em grupo têm um padrão fixo e 

previsível. Isso não significa que esse tipo de exercício ou atividade seja inútil, pelo 

contrário, eles são parte essencial da aprendizagem da língua. No entanto, nenhum 

desses aspetos está presente na conversa do dia-a-dia, e essas atividades não visam 

a praticar o que o aluno vai precisar fora da sala de aula. “Não obstante, a dinâmica 

de grupos tem relevância sim” argumenta a autora. 

2. Relevância, interesse e disciplina 

É muito comum termos problemas de disciplina na escola. Alguns professores 

poderiam presumir que uma dinâmica de grupos na qual os alunos andam pela sala 

não é uma boa idéia a partir da perspectiva da disciplina. Livingstone declara que seu 

objetivo não é pesquisar quais são as possíveis causas da falta de disciplina. Ela diz 

que, às vezes, os alunos não entendem por que devem estudar “certas” coisas. As 

matérias e os temas são escolhidos por “outros” que nem sempre levam em conta as 

necessidades reais e atuais dos alunos. 

Livingstone(1983) continua fundamentando que a dinâmica de grupos é uma 

oportunidade para o aluno falar sem o controle do professor. “Nenhum aluno que 

estiver interessado no que faz pode se comportar mal. Atividade e disciplina vêm 

juntas” (p.28). Os alunos sentem que não é natural permanecerem sentados por muito 

tempo e as atividades que se organizam dessa maneira podem produzir dois 

resultados: má disciplina ou alunos que têm a mente vagando (embora se comportem 

bem). Uma atividade que não só é relevante, mas também inclui atividade mental e 

física será interessante, motivadora e aumentará a possibilidade de aprendizagem 

efetiva e significativa para o aluno[5]. 

Os adultos, no entanto, não causam problemas de disciplina geralmente. Eles têm um 

entendimento e uma experiência mais ampla do que é a educação e o ensino. Podem 

ver a aprendizagem a partir de um ponto de vista mais abstrato e aceitar diferentes 

trabalhos e atividades embora não pareçam relevantes. Em qualquer turma, de 

qualquer idade e com qualquer objetivo, tanto voluntário quanto obrigatório, os alunos 

respondem de maneira mais positiva quando as atividades têm objetivos de aplicação 

prática. 
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3. Turmas com competências diferentes 

Como nenhuma turma é homogênea, os professores necessitam atividades que 

possam ser graduadas segundo as habilidades dos alunos. A dinâmica de grupos 

pode ser graduada de diferentes maneiras: 

(a) Os papéis podem ser pensados tanto para bons alunos (aprendizes modelo[6]) 

quanto para alunos de baixo nível de rendimento. Há papéis que exigem maior 

competência lingüística e, portanto, devem ser desenvolvidos por alunos de maior 

nível de competência. Existem outros papéis que demandam responsabilidade e 

podem ser pensados para alunos “difíceis” do ponto de vista da disciplina ou para os 

“líderes” que têm bom controle sobre o grupo. Dar um papel importante a esse tipo de 

aluno vai satisfazer sua necessidade de ser o “centro” de atenção. Livingstone (1983) 

considera que pode ser contraproducente pedir para alunos tímidos falarem a mesma 

quantidade de tempo que o resto. Se eles falam pouco na L1, não é provável que 

virem papagaios na L2. “O objetivo do professor é ajudá-los para que melhorem sua 

atuação em LE, não alterar-lhes a personalidade” (p.28). Os papéis, por conseguinte, 

devem ser criados tanto pensando na habilidade lingüística como na personalidade 

dos alunos. 

(b) Os papéis devem ser explicados de acordo com as habilidades dos alunos. 

Livingstone considera que é possível desenhar dois tipos de cartões: um para alunos 

mais rápidos e outro para alunos mais lentos. Ela dá dois exemplos: 

Cartão para alunos mais 

rápidos. 
  Cartão para alunos mais lento. 

Compre três coisas no 

supermercado. Faça 

uma lista primeiro do que 

quer comprar. 

  

Preencha segundo o que você quiser comprar: 

____________ no açougue 

____________ na padaria 

____________ na quitanda 

Lembre-se de dizer: “O senhor poderia...”, “por favor” e 

“Muito brigado/a” 
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Você é pai / mãe de dois 

filhos nessa escola. 

Pense se está de acordo 

com o novo tipo de 

sanção que vão utilizar 

com os alunos com 

problemas de disciplina. 

Prepare-se para dar sua 

opinião com clareza e 

cortesia. 

  

Você é pai / mãe de dois filhos nessa escola. Pense se é 

contra ou a favor do novo tipo de sanção que vão utilizar 

com os alunos com problemas de disciplina. Escreva seus 

argumentos. Prepare-se para dar sua opinião com clareza 

e cortesia. Lembre-se das seguintes frases: 

Eu considero que... 

Eu acho que... 

Tente concordar ou não com o que falam as outras 

pessoas na reunião. Lembre-se das seguintes frases: 

Eu concordo totalmente com... Eu penso que... 

Eunão estou muito seguro/a de... Achoque... 

A autora chama a atenção para o fato de que o professor não deve dar ajuda 

excessiva para os alunos lentos porque não vão poder escolher suas próprias 

estruturas lingüísticas. Isso poderia fazer com que a atividade vire diálogo dirigido e 

não dinâmica de grupos. 

(c) Outra possibilidade é que alunos de diferentes habilidades preparem juntos um 

papel determinado. Eles sempre estão com vontade de ajudar seus colegas em 

pequenos grupos. 

Desvantagens 

Livingstone (1983) considera que, se o objetivo principal da aula de LE for proficiência 

oral, torna-se difícil – do ponto de vista pedagógico – encontrar desvantagens no uso 

da dinâmica de grupos como técnica de ensino-aprendizagem. Todavia, não há 

dúvida de que em algumas aulas e em algumas situações de ensino, poderá haver 

certos inconvenientes práticos. 

1. Organização 

São poucos os professores que operam em circunstâncias ideais. A maioria deles 

trabalha em salas pequenas e com muitos alunos. Muitas vezes as cadeiras estão 
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fixas no chão e não existe material para trabalhar além do giz, o quadro-negro e 

alguns livros ou fotocópias. O nível de ruído produzido por uma turma de quarenta 

meninos divididos em oito grupos faz com que a concentração seja quase impossível. 

A dinâmica de grupos parece então difícil do ponto de vista puramente prático.   

Não há muito que o professor possa fazer a respeito desses problemas. Ele deverá 

adaptar as dinâmicas de grupos às condições particulares de sua sala de aula. As 

entrevistas, por exemplo, podem ser feitas sem os alunos abandonarem suas 

cadeiras. Em uma sala com cadeiras fixas é possível organizar uma dinâmica de 

grupos original para praticar as funções de pedir e dar informação acerca da 

localização de certos lugares: as fileiras podem ser as ruas e cada cadeira, um 

edifício. Com um pouco de imaginação e cuidado na seleção, muitos problemas 

práticos podem ser solucionados. 

2. Tempo 

Uma dinâmica de grupos pode levar todo o tempo da aula (se levarmos em conta a 

preparação e o feedbackposterior) mas não é fácil prever quanto tempo vai ser 

necessário para realizar a atividade. Isso pode ser um problema para estagiários ou 

professores que são controlados no manejo do tempo porque é possível que não 

possam trabalhar de acordo com o planejamento. Mas, se o objetivo principal do 

ensino da LE for a competência comunicativa, a habilidade funcional da língua ou a 

fluência na fala, qualquer tempo gasto numa atividade que tenha esses objetivos é 

válido. 

Na dinâmica de grupos estão envolvidas as quatro macro habilidades e se o professor 

julgar que é preciso dedicar mais tempo à prática de uma delas, ele deve levar em 

conta essa necessidade no momento de planejar a atividade. As necessidades 

específicas de cada turma são um critério para selecionar a dinâmica de grupos e não 

um impedimento para o uso dessa técnica. 

Um novo papel de professor 

Na maioria das dinâmicas de grupos, o professor não participa. Se ele participar, não 

será como professor. Ele deve tentar interferir o menos possível. Há duas maneiras 

para fazê-lo. Por um lado, o professor pode ora sentar em algum lugar de onde possa 

ouvir o que vai acontecendo, ora caminhar pela sala nos casos de dinâmicas de 

grupos em que os alunos devem circular também. Por outro lado, o professor também 
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pode ter um papel. Não deve ser o papel principal porque se tornará personagem 

dominante e a dinâmica de grupos será semelhante a qualquer trabalho de grupo 

controlado e dirigido pelo professor. 

As turmas que já têm o costume de trabalhar a dinâmica de grupos e discutir e refletir 

acerca das técnicas usadas em cada caso e seus objetivos não são conscientes ou 

inibidas pelo fato de o professor estar apontando algumas coisas enquanto eles 

trabalham, nem sequer se dão conta. 

A vantagem do novo papel do professor, tanto como observador quanto como “ator” 

secundário, é ficar liberado da tarefa de organizar e controlar o desenvolvimento da 

aula. Uma dinâmica de grupos bem planejada e bem preparada funciona só e o 

professor, então, pode se dedicar a escutar erros e problemas dos alunos. Assim pode 

avaliar a efetividade do seu ensino e decidir quais pontos precisam ser trabalhados 

em maior proporção. A dinâmica de grupos é o mais perto que ele pode estar (na sala 

de aula) e ver como seus alunos utilizam a língua na comunicação real. 

Atitudes de professores e alunos 

Os professores que estiverem pensando em usar a dinâmica de grupos como 

procedimento regular no ensino vão se preocupar com os problemas de disciplina que 

podem surgir. O maior problema psicológico para muitos é o fato de a dinâmica de 

grupos requerer a diminuição da autoridade tradicional e do domínio do professor 

sobre a aula não só na fase do planejamento, mas também na concretização da 

atividade. Isso é o que acontece desde que o ensino é centrado na aula. 

Para poder trabalhar a dinâmica de grupos com o máximo de efetividade é preciso 

uma abordagem mais aberta do que é ensinar e do que é aprender. Isso se manifesta 

de muitas maneiras: 

• Maior envolvimento do aluno na seleção do material e das atividades de 

aprendizagem. É bom levarmos os alunos a sugerirem tópicos e idéias para 

trabalhar na aula e também discutirem de quais atividades eles gostam mais 

ou acham mais úteis. 

• Uso de mais exercícios não acabados quer dizer, substituir o drill mecânico de 

estímulo-resposta por exercícios mais semelhantes à comunicação real. 

• Mais exercícios e atividades que requerem que os alunos trabalhem em grupos 

com menor controle direto do professor. 
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• Menos arrumação formal da aula, pois ninguém pode falar com as costas de 

seu colega. Os alunos devem trabalhar de frente para quem falam – desde que 

possível. Também não se pode falar naturalmente se houver que levantar a 

mão antes de dizer qualquer coisa. 

Tratamento de erros 

            A dinâmica de grupos é uma atividade que dá ao aluno liberdade para 

selecionar os expoentes da língua e os comportamentos tanto extralinguisticos como 

paralinguísticos que os acompanham[7]sem a interferência ou guia do professor. Mas 

como o aluno não é ainda proficiente na L2, é normal que ele cometa alguns erros. 

A natureza da atividade indica que é possível (e muito provável) eles cometerem erros 

ao longo do que Livingstone (1983) chama de “todo o campo do espectro linguístico”: 

Haverá erros na estrutura, lexis, fonologia, sintaxe; erros em rasgos paralinguísticos 

e extralinguísticos; erros na formalidade (registro) e na atitude. Muitas vezes esses 

erros levam a produções que não são aceitáveis nem apropriadas ao contexto[8]. 

Os erros vão aparecer na dinâmica de grupos (indistintamente do cuidado posto na 

preparação) pela natureza da atividade. Eles não devem ser corrigidos 

imediatamente[9]. Isso é terrível para muitos professores, sobretudo os que foram 

educados sob uma abordagem behaviorista – onde o erro era rejeitado, corrigido e 

punido. 

Durante o trabalho formal da língua, o objetivo é praticá-la do ponto de vista formal. A 

escolha é limitada e essa limitação significa que é difícil para o professor perceber se 

o aluno responde corretamente porque realmente sabe por que é correto. As 

respostas certas surgem, segundo Livingstone, por diferentes razões: 

• O exercício foi planejado de maneira a não haver possibilidade de erro, como 

no caso de drills mecânicos de estímulo-resposta. 

• O aluno responde, consciente ou inconscientemente, a uma pista dada pelo 

professor, ao retorno oferecido (feedback). Se o professor der um sorriso, a 

resposta deve estar certa; mas se ele fizer um gesto franzindo o cenho, é 

porque a resposta está errada. O problema é que o professor nem sempre pode 

estar perto para fazer os gestos. 
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• Fica claro para o aluno qual é a resposta certa dentro do marco dessa 

atividade, mas isso não quer dizer que ele possa responder bem numa situação 

de comunicação real. 

Ao dar aos alunos a oportunidade de experimentar livremente com a língua, é possível 

descobrir quanto do que eles têm aprendido entendem e sabem como usar. O jogo 

de papéis dá a oportunidade de os alunos utilizarem estruturas da língua em contextos 

específicos. A partir dos erros que aparecerem, é até mesmo possível “dar uma 

olhada” para o que adquiriram[10]. Cada erro que o professor detectar servirá de base 

para ele planejar as próximas atividades[11]. 

Finalmente, Livingstone esclarece que ela não é a favor do erro, ou pelo menos ela 

não quer dizer que seja necessário os alunos ficarem todo o tempo falando mal. Ao 

planejarmos o jogo de papéis, é preciso levarmos em conta quais ferramentas 

linguísticas têm os alunos para realizar essa tarefa para não levar à aula atividades 

nem muito fáceis que não sejam motivadoras, nem muito difíceis que não possam ser 

realizadas. 

Após termos analisado os aspetos positivos e negativos do jogo de papéis, vamos vê-

los na prática. Harmer (1995) dá alguns exemplos de simulação e desempenho de 

papéis: 

1. Na agência de viagens 

Os alunos trabalham em duplas e têm os papéis de agente de viagens e cliente. Este 

último quer reservar uma semana num hotel para as próximas férias. 

A: Agente de viagens. Estude a seguinte informação cuidadosamente para poder 

responder as perguntas de B. 

  
Pousada Monte 

Imperial. 
Pousada Araras. 

Costão de 

Pernambuco. 

Pousada Vale 

do Beija Flor 

Preço por noite. 

$ 35 

* 

$ 60 

*** 

$90 

* 

$ 110 

** 
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Distânciaaté o 

centro. 

Danceteria. 

Restaurante. 

Vista. 

Piscina. 

• Adultos. 

• Crianças. 

Creche. 

- 

** 

*** 

  

** 

* 

* 

*** 

* 

* 

  

*** 

* 

* 

** 

* 

*** 

  

*** 

** 

*** 

** 

*** 

«** 

  

*** 

*** 

** 

As estrelas indicam qualidade: ***= muito bom, **= bom, *= regular. 

  

B: Cliente. Você vai de férias para o Brasil com sua família (mulher e dois filhos) e 

quer: 

1. Ira um hotel por uma semana (6 noites) e só tem $2.150  para gastar em 

hospedagem. 

2. Queo hotel fique perto do centro turístico do Rio de Janeiro, para não perder 

tempo viajando. 

3. Ira um hotel que tenha uma danceteria moderna, divertida e que esteja aberta 

até as 8 da manhã. 

4. Queo hotel tenha piscina, porque seu filho mais velho é nadador profissional. 

5. Que alguém possa cuidar de seu filho mais novo quando você sair à noite. 

6. Ira um hotel com bom serviço de restaurante, cozinha internacional, se for 

possível. 

7. Umquarto confortável, com uma vista bonita e pitoresca. Quer ver o mar da 

janela. 
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Produto possível: 

• A: Bom dia. 

• B: Eu gostaria de reservar uma semana em algum hotel perto do centro do Rio. 

• A: Os mais próximos são: a Pousada do Vale do Beija-Flor e a Pousada das 

Araras. 

• B: Quanto custa uma semana para quatro pessoas? 

• A: Quatro pessoas, seis noites... Bom, no Vale é R$2.640 e no Araras é 

R$1.440. 

• B: A minha mulher gosta muito de dançar, tem alguma pousada com 

danceteria? 

• A: Tem: no Costão de Pernambuco, no Araras e na Pousada do Vale. 

• B: O Vale é muito caro. Quanto custa uma semana no Costão? 

• A: R$2.160. 

• B: Se a gente pagar à vista, o senhor pode deixar por R$2.150? 

• A: Poderia ser... (etc.) 

2. Marcando um encontro 

Nesta simulação os alunos vão fixar um encontro para festejarem juntos algum evento 

importante (aniversário, fim das aulas, etc.). Eles devem estabelecer onde e quando 

vão se reunir. A atividade pode ser trabalhada em grupos de quatro a seis alunos, 

segundo cada turma. 

A: Você quer ir com eles almoçar em 

um restaurante. Pense nos motivos 

que você tem para achar que esse é o 

melhor programa. 

  

B: Você quer oferecer a 

sua casa para jantar juntos. Pense 

nos motivos que você tem para achar 

que esse é o melhor programa. 

      

C: Você oferece sua casa para 

um almoço com eles. Pense nos 

  
D: Você quer ir com eles jantar em 

um restaurante. Pense nos motivos 
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motivos que você tem para achar que 

esse é o melhor programa. 

que você tem para achar que esse é o 

melhor programa. 

      

E: Você se sente mal porque está 

fazendo dieta e todos só pensam em 

comer. Você quer ir à danceteriae 

só beber alguma coisa dietética. 

  

F: Você não tem nem idéia do que 

quer fazer. Escute os programas que 

seus colegas propõem e escolha o 

que você achar melhor. 

  

3. O Nahuelito 

O monstro que mora no fundo do lago Nahuel Huapi (na cidade de São Carlos de 

Bariloche, Argentina) é objeto de grandes especulações. Há três pessoas que viram 

o monstro e o descrevem para a imprensa. Nesta simulação, um aluno é o centro da 

atividade: o jornalista que faz as perguntas. As testemunhas depõem. 

1º Testemunha. 

Você estava caminhando pelo Centro 

Cívico quando viu uma coisa plana que se 

movia na superfície do lago. Você acha 

que era a cabeça do Nahuelito. Tinha a 

boca grande, dois protuberantes olhos 

vermelhos e dois pequenos chifres na 

testa.  

  

2º Testemunha. 

Vocêestava patinando sobre o gelo 

em Neviska, quando ouviu um som 

ensurdecedor. Você olhou para o lago, 

mas só viu uma coisa que parecia um 

animal enorme verde escuro que 

mergulhava na água.   

      

3º Testemunha. 

Vocêestava na confeitaria giratória do 

Cerro Otto apreciando a paisagem com 

binóculos quando focalizou o lago e viu 

  

Jornalista. 

Pede para cada testemunha 

informações sobre o Nahuelito. 

Pergunte a eles onde viram o monstro e 
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um animal grande, com duas corcovas 

nas costas, quatro pernas e o pescoço 

comprido. 

como era exatamente. Tente fazer um 

esboço segundo as semelhanças entre 

as descrições que você obtiver. 

Essa atividade é muito engraçada e pode tornar-se interessante para os alunos. O 

objetivo é trabalhar o tipo de texto narrativo-descritivo. É possível adaptar o 

vocabulário usado nas descrições segundo o nível da turma. É muito importante o 

conteúdo sociocultural que jaz por trás da atividade, e poderia ser adaptado a 

qualquer história ou lenda semelhante no Brasil. 

Essas atividades propostas por Harmer (entre muitas outras desenvolvidas no seu 

livro) permitem entendermos a técnica da simulação, do trabalho em duplas e da 

dinâmica de grupos. Em todos os casos há improvisação e simulação. Só a primeira 

atividade é um exemplo de trabalho em duplas e só na atividade 2 não há dinâmica 

de grupos (pelo menos explicitamente). 

Segundo Revell (1979, p. 90), pôr ênfase no ensino comunicativo não significa 

minimizar o ensino de estruturas lingüísticas: os alunos não podem desenvolver a 

competência comunicativa sem as habilidades (skills) lingüísticas necessárias.  A 

autora considera que não é possível trabalharmos satisfatoriamente ao mesmo tempo 

o aspeto lingüístico e o comunicativo, mas eles podem ser integrados numa troca 

constante do foco: quando um aspecto predominar, o outro ficará latente, 

temporariamente. 

É muito comum, na visão de Davies, os professores se desesperarem ao verem que 

seus alunos (embora avançados) esquecem estruturas e vocabulário básicos. O que 

ocorre é que, às vezes, dá-se muita a ênfase à aquisição de algumas estruturas da 

língua e pouca à revisão do conteúdo já trabalhado. Na procura de uma solução para 

o problema, Davies diz que segue três passos na preparação dos cartõespara o 

trabalho oral em duplas, para poder, assim, graduar o vocabulário e as estruturas do 

nível elementar ao intermediário. Para a autora, é muito importante combinar a prática 

da estrutura e o uso do vocabulário com a comunicação real. 
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Primeiro Passo 

Os primeiros cartões têm desenhos simples de diferentes ações. A idéia é que os 

alunos perguntem e respondam acerca do que aconteceu no fim de semana anterior, 

ou vai acontecer nas férias, suas rotinas, etc.. 

Os alunos podem praticar ou revisar diferentes estruturas e até podem escrever o 

diálogo que vai surgindo da interação. O professor dá perguntas para eles praticarem, 

segundo o que estiveram trabalhando na aula. Os alunos podem trabalhar em duplas: 

A pergunta para B e B responde segundo seu desenho (e vice-versa). Por exemplo: 

 

- O que você 

está fazendo 

agora? Ou 

- O que você 

fez ontem? 

Ou 

- O que você 

vai fazer 

amanhã? 

etc. 

ALUNO A (P.O.) 

-          Estou jogando futebol. ou 

-          Fui ao clube com meus 

amigos, ou 

-          Vou assistir ao jogo do 

Flamengo etc. 

 

ALUNO B (P.O.) 

-          Eu tenho exame e estou 

estudando. ou 

-          Eu comecei a estudar 

alemão na escola. ou 

-          Euvou dar uma aula 

sobre Angola etc. 

 

Segundo Passo 

Repartem-se cartões desenhados para que possa se estabelecer uma conversa 

coerente entre o aluno A e o B. Cada cartão tem ordens que o aluno deve executar 

na conversa. Neste caso, são chamados de cartões de funções.  

Aluno A (começa)   Aluno B 
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Você está doente. Não pode ir ao 

trabalho. 

Ligue para o chefe. 

Explique o problema. 

Tente convencê-lo. 

Você se zanga. 

Tente convencer seu chefe de que você 

não gosta de futebol. 

Despeça-se. 

  

Você é o chefe de XX. 

Eleliga para você segunda-feira de manhã. 

Você atende o telefone. 

Você não acredita em XX. 

Pede provas. 

Diga a XX que você já sabe que hoje tem 

um jogo de futebol importante, que vai ser 

transmitido pela TV. 

Despeça-se. 

 

Resultado possível: 

B: Alô? 

A: Bom dia. Aqui é o Pedro Martins da Silva. Eu estou ligando 

para dizer que hoje não vou poder trabalhar porque estou 

doente. 

B: Doente? Você acha que eu sou bobo? 

A: O senhor acha que eu estou mentindo? 

B: Acho, não. Tenho certeza. Eu sei que você quer assistir ao 

jogo de futebol hoje na TV. É seu time que vai jogar. 

A: Pense o que o senhor quiser, mas eu odeio o futebol. Até 

mais. 

B: Até já! 

Terceiro Passo 

Esteé o momento em que o aluno tem mais liberdade de ação. Davies dá um exemplo 

de atividade: “Onde está meu colega?”. Esta atividade pode ser usada com turmas 

numerosas (30-40 alunos) e leva meia hora aproximadamente. O professor distribui 

cartões com diferentes histórias. Os alunos começam a ler os cartões. 

O professor explica para eles que hoje foram convidados para uma festa onde vão 

encontrar a solução para seus problemas. Os alunos devem circular pela sala de aula, 

fazendo perguntas para os colegas, procurando alguém que tenha informação 
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semelhante a que cada um tem no seu cartão. No exemplo, cada cartão aparece lado 

a lado do seu correspondente. 

A   B 

Vocêquer ir à Índia. Você tem o mapa 

que indica onde fica o Templo das Sete 

Luas. Há uma lenda que conta que tem 

um tesouro lá. Procure alguém para 

acompanhar você. 

  Você é Indiana Jones. 

      

Você é um famoso 

professor universitário. 

Você leciona religião e mitologia. 

  

Você está escrevendo um livro sobre 

mitologia e precisa de um especialista 

que o ajude porque, senão, não vai 

acabar nunca. 

      

Você é um “cappo” da Máfia, e a polícia 

o procura. Você pagaria qualquer 

dinheiro se alguém puder fazer você 

desaparecer. 

  

Você está precisando de dinheiro para 

acabar a Máquina do Tempo que você 

criou e é capaz de fazer qualquer coisa 

pelo dinheiro. 

      

Você é um famosos delinqüente e está 

procurando uma gangue para cometer o 

“roubo do século”. Precisa de alguém 

que seja um bom motorista e um 

especialista em línguas. 

  

Você dirige rápido e adora aventuras. 

Vocêvem se sentido chateadíssimo 

ultimamente, aprendendo línguas 

estrangeiras. Por que não tenta se unir 

a uma gangue de criminosos? 
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Você é um vampiro. 

Está procurando uma vítima. 

  

Você é uma garota jovem, bem 

bonitinha, a vítima perfeita para um 

vampiro. 

      

Você gosta muito de ler. Você está 

chateado pra caramba e quer ir embora 

para casa. 

  

Você gosta muito de ler. Você está 

chateado pra caramba e quer ir embora 

pra casa. 

      

Você é um milionário disfarçado e gosta 

muito de ajudar pessoas com problemas. 
  

Você tem nove filhos, 

está na ruína e precisa de R$ 

50.000.000. 

      

Há 10 anos que você está procurando 

um amigo. Vocês estudaram na mesma 

escola. Você poderia encontrá-lo hoje à 

noite na festa. 

  

Há 10 anos que você está procurando 

um amigo. Vocês estudaram na mesma 

escola. Você poderia encontrá-lo hoje à 

noite na festa. 

Essetipo de atividade é bom porque: 

• Exige a prática de todas as estruturas já conhecidas. 

• Inclui muitas funções: cumprimentar, pedir e dar informação, aceitar e rejeitar, 

etc. 

• É uma oportunidade para praticar língua oral e comunicação real. 

• Os alunos falam ao mesmo tempo. 

• Implica colocar-se numa situação engraçada. 
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Essescartões também são trabalhados por Revell (1979) num capítulo chamado “Do 

libreto à espontaneidade” (From Script to Spontaneity). Esta autora marca uma 

diferença entre cue-cards (gatilhos) e role-cards (cartões de papéis) 

CARTÃO DE PISTASou CUE-CARDS 

“Cue” é uma palavra muito usada nos livros de metodologia, lingüística, 

psicolingüística na tradição anglo-saxônica. A tradução do Cuyas Spanish Dictionary 

é: pé, apontamento, indireta, sugestão, etc., mas quando Eduardo Rodríguez Pérez 

fez a tradução de “Introdução à Programação Neurolingüística”, ele usou o termo 

“pista”. “Cue” é, então, um indício, um vestígio, um sinal, uma indicação.  

Segundo Revell, um cue-card é um cartão com uma referência explícita  que dispara 

o que o aluno deve dizer exatamente. Pode-se dar algumas frases e deixar alguns 

espaços para preenchimento, pode-se dar o começo da frase para o aluno continuar, 

pode-se dar opções, as funções para o aluno executar etc. Trata-se de um guia. 

O mais importante é que cada aluno só tenha uma parte do diálogo (há vazio de 

informação) e ele é forçado a interagir com seu colega para completar a idéia. Ele 

deve prestar muita atenção ao que seu colega diz para poder escolher uma resposta 

que tenha a ver com o assunto. Exemplo: 

A   B 

Escolha a melhor reposta para o que diz 

B 
  

Escolha a melhor reposta para o que diz 

A 

A  Como você acha que vai estar o dia 

amanhã? 

B  ..................................................... 

A Isso espero. Porque vamos acampar. 

   Espero que não. Porque vamos velejar. 

   Que legal! Porque vamos esquiar. 

B ..................................................... 

A Não tenho, vou com amigos, 

   Mas agora sim tem neve, 

  

A ............................................................. 

B Eu acho que está pra chover. 

    Na televisão diz que vai estar bom. 

    Poderia estar bom de novo, amanhã. 

A ............................................................. 

B Mas não houve muita neve a semana 

    passada. 

    Mas eu acho que está frio à noite no   

    inverno. 
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   Com muita roupa não há problema, 

   Por que você não vem conosco? 

B ...................................................... 

    A Tá bom. Até amanhã. 

    Pode. Espero vocês. 

    Que pena.     

    Não sabia que você tinha um barco... 

A ............................................................. 

B  Gostaria, mas tenho que estudar. 

    Gostaria. Posso ir com a Jane? 

    Boa idéia. Eu vou com vocês. 

A .............................................................. 

É muito freqüente ver que os alunos que não são ainda muito competentes na L2 não 

escutam seu colega e já começam a formular o que vão responder depois. Os cue-

cards anteriormente apresentados focalizam a prática da escuta atenta: os alunos não 

devem pensar no que vão dizer depois, só devem escolher. Mas devem escutar bem 

para que a escolha seja coerente com o contexto da situação que vão criando. Essa 

técnica é chamada de “gist listening” (escutar para compreender a essência da 

mensagem). 

Este tipo de cue-cards permite que os alunos criem um diálogo usando linguagem que 

ainda está além do seu nível de produção; é um exemplo de inputdeliberadamente 

calibrado grosso (i + 1)[12].            

A   B 

Escolhaa melhor resposta para o que diz 

B 
  

Escolhaa melhor resposta para o que diz 

A 

A (Atenda o telefone) 

ClínicaSão Martim, boa tarde. 

B  ..................................................... 

A Não temos horário até o mês que vem. 

A data mais próxima é 7 de outubro, de 

manhã. 

B ..................................................... 

A Não, vai ser impossível. O dentista 

está muito ocupado. 

B ...................................................... 

  

A (Faça uma ligação) 

.................................. 

B Boa tarde, preciso de uma consulta com 

o dentista. Você poderia marcar uma hora 

pra mim, hoje? 

A ............................................................. 

B Impossível, eu preciso ver ele já. 

   Não pode ser antes? 

 Você poderia arrumar um horário pra mim 

hoje? 
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A Bom, mas não há nada que eu possa 

fazer pelo senhor. Temos muitas 

pessoas com dor de dentes o tempo 

todo. Talvez uma aspirina ajude a 

acalmar a dor. 

  

A ............................................................. 

B Puxa, cara. Esta maldita dor de dente 

está me matando! 

   Mas estou com uma dor de dente 

terrível. 

   Eu sei que ele está ocupado, mas é 

agonia mesmo.  

A .............................................................. 

B Você está brincando comigo? Vou aí 

sem hora marcada, mesmo. 

    Aspirina? Você não entende que é 

terrível? 

    Já tentei aspirina, mas não deu 

resultado. 

No exemplo anterior, o aluno B tem a possibilidade de escolher entre três frases que 

pertencem a registros diferentes. Ele pode ser agressivo e grosseiro, ele pode ser 

normal, ou ele pode até ser excessivamente cortês e adulador. Uma vez feita a 

escolha, o aluno deve continuar com a mesma atitude ao longo da simulação (para 

maior clareza, as escolhas aparecem sempre na mesma ordem). 

Emborao aluno A não tenha alternativas, ele deve tentar mudar a entoação segundo 

a atitude de B. Ele deve soar grosseiro, brusco, sarcástico, simpático, indiferente etc., 

conforme for mais apropriado. Assim, há oportunidade de desenvolver a competência 

sociolingüística[13]. O diálogo não está acabado e os alunos devem continuá-lo de 

acordo com o tipo de relação que estabeleceram na situação de comunicação 

desenvolvida. Aí é que começa a improvisação. 

No mesmo livro, Revell dá mais exemplos de cue-cards. Ela vai do mais controlado 

para o mais livre. O seguinte exemplo apresenta uma situação e as funções 

lingüísticas a serem executadas, mas não aparecem os expoentesde formulaçãoque 

os alunos devem utilizar para realizar o diálogo. 

A   B 
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Você está no correio. Quer mandar três 

cartas para a Argentina e uma para a 

Espanha. 

Pergunte: 

• $ Argentina 

•    Espanha 

  

Você trabalha no correio. 

Dê informação para os clientes. 

1 *               América   

• Simples: $ 0,75. 

• Expresso: $ 1,00. 

                   Europa     

• Simples: $1,25. 

• Expresso: $3,00. 

Esses cue-cards têm implícita uma apelação à competência referencial e 

enciclopédica do aluno: é preciso ele saber onde ficam os países e que maneiras 

existem para mandar uma carta. A vantagem de usar esse tipo de cue-cards é que 

servem para qualquer nível. Cada dupla de alunos vai produzir um diálogo de acordo 

com sua competência lingüística 

Baseando-se numa idéia proposta por Susan Holden, Revell (1979) dá exemplos 

de cue-cards de funções. São cartões que só dão para o aluno as funções 

lingüísticas,cabendo a eles a decisão de quais palavras usar. Esses cartões foram 

muito criticados porque só atrapalham o aluno ao incluírem muita metalinguagem 

(cumprimentar, responder, convidar, etc.) que o aluno deve entender para poder 

realizar o diálogo. Na prática, todavia, os alunos trabalham muito bem com esse tipo 

de indicação pelo fato de serem as mesmas funções que realizam na L1; é um caso 

de competência referencial. Além disso, essa metalinguagem é a mesma que se usa 

no discurso indireto ou referido, que também faz parte do currículo. 

Nos cartões que se seguem aparecem especificados: o tipo de relação com a outra 

pessoa ou o canal de comunicação, conforme o caso. Os três exemplos a seguir têm 

em comum a função de aconselhar, dar dicas ou sugerir. É uma boa idéia trabalhar 

os expoentes de formulação correspondentes a estas funções e utilizar o trabalho em 

duplas como prática controlada. 
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A   B 

(Você não conhece B) 

A Chame a atenção de B. 

   Pergunte alguma coisa para ele. 

B ............................................................... 

A Repita a pergunta; use paráfrase. 

B ............................................................... 

A Agradeça e acabe a conversa. 

  

(Você não conhece A) 

A 

............................................................... 

B Você não entende. Pede repetição. 

A 

.............................................................. 

B Você não pode responder. Dê dicas. 

A 

............................................................. 

B Encerre a conversa. 

Produto possível: 

A: Me desculpe. Você tem fogo? 

B: Oi? 

A: Você pode me emprestar o isqueiro? 

B: Não tenho, eu não fumo. Talvez aquele homem lá na esquina 

tenha. 

A: Tá, muito brigado. Tchau. 

B: Tchau. 

A   B 

(B é seu amigo) 

A Cumprimente B. 

B 

............................................................... 

A Convide B para fazer alguma coisa. 

B 

............................................................... 

A Dê uma alternativa. 

B 

  

(A é seu amigo) 

A 

................................................................ 

B Responda. 

A 

................................................................ 

B Rejeite, dê uma desculpa. 

A 

................................................................ 
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............................................................... 

A Confirme o encontro. 

Encerre a conversa. 

B Aceite. 

A 

................................................................ 

Encerre a conversa. 

Produto possível: 

A: Oi, Agustin. Como vai? 

B: Tudo bem. 

A: Quer jantar comigo hoje à noite? 

B: Quero, mas não posso. Tenho um monte de trabalhos para 

corrigir. 

A: E amanhã? 

B: Amanhã eu acho que vou poder. 

A: Tá, então a gente se encontra amanhã  às dez, lá em casa. 

B: Até amanhã. 

 A   B 

(B é seu amigo) 

A Atenda o telefone. 

B 

.................................................................. 

A Responda. 

B 

................................................................... 

A Aconselhe B. 

B 

................................................................... 

A Dê outro conselho. 

B 

................................................................... 

A Diga para B ir perguntar a C. 

B 

  

(A é seu amigo – ligue para A) 

A atende o telefone) 

B Identifique-se e cumprimente A. 

A 

................................................................ 

B Conte para A um problema que você 

tem. 

A 

................................................................ 

B Rejeite o conselho de A e explique 

por que. 

A 

................................................................ 

B Rejeite de novo e explique. 

A 
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................................................................... 

A Amplie o conselho. 

B 

................................................................... 

A Acabe a conversa. 

................................................................ 

B Pense um minutinho, volte para o 

primeiro conselho de A. Aceite esse 

conselho. 

A 

................................................................ 

B Agradeça e acabe a conversa. 

 Produto possível: 

A: Alô? 

B: Oi, João. Aqui é a Irene. 

A: Oi, Irene. Como vai? 

B: Me desculpeligar tão tarde, mas estou precisando de um 

conselho seu. Tem um homem que quer conversar comigo e não me 

deixa em paz. 

A: Diga que não está interessada e pronto. 

B: Não posso fazer isso, ele é tão doce... 

A: Então finja que você não está em casa quando ele ligar. 

B: Já tentei, mas o telefone fica tocando sem parar e acabo 

atendendo. 

A: Por que não pergunta pra minha irmã? Ela sempre tem esses 

problemas. 

B: Bom... Eu preferiria que ela não soubesse disso. Eu acho que o 

cara é amigo dela. (...) Mas, pensando bem, vou fazer isso que você 

disse primeiro. Vou dizer pra ele me deixar em paz. E se ele ficar 

triste, azar o dele! 

A: É o melhor que você pode fazer. Se eu fosse você, faria isso hoje 

mesmo. 

B: É o que vou fazer. Muito obrigada, João. Até mais. 

A: Até. 

CARTÕES PARA DESEMPENHO DE PAPÉIS 

O outro tipo de cartões descrito por Revell (1979: 82), é conhecido por “role-cards” em 

inglês. Ela não utiliza esse termo da mesma maneira que Davies. Davies não 
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distingue dois tipos de cartões: os que dão ferramentas para se estabelecer um 

diálogo e os que indicam o papel a desenvolver. Revell chama de role-cards os 

cartões que dizem para o aluno quem é ele, onde ele está, o que pensa ou como se 

sente etc. e que podem sugerir o curso da atividade que ele deve realizar. 

A idéia é que cada aluno tenha um role-card que só ele possa ver. Ele possui parte 

da informação e não sabe o que os outros vão responder. Deve agir rápido e qualquer 

preparação perde sentido neste tipo de atividade. Diferentemente do trabalho em 

duplas, as dinâmica de grupos podem ser feitas com toda a turma, com dois ou mais 

ao mesmo tempo, ou até um aluno só por vez. 

1.  Role-cards individuais[14] 

Fale sobre onde você 

trabalha, o que faz, ou 

onde você estuda e o que 

está estudando. 

  

Imagine que você foi 

testemunha de um 

suicídio. Descreva o que 

viu e como se sentiu. 

  

Imagine que você foi 

testemunha de um 

acidente. Descreva o que 

viu e o que sentiu. 

          

Fale dos seus 

gostos, hobbies e das 

coisas que você coleciona. 

  

Vocêacha que os animais 

são tratados muito mal. Dê 

exemplos. 

  

Imagine que você vai 

casar amanhã. Fale da 

festa. 

          

Imagine que você viu um 

óvni e um extraterrestre. 

Descreva-os. 

  

Imagine que você foi 

testemunha de um crime. 

Relate o que viu. 

  
Fale do lugar onde você 

mora. 

          

Fale sobre as férias mais 

divertidas que você já teve. 
  

Fale do dia da semana que 

você prefere. Justifique. 
  

Imagine que viu um 

fantasma. Descreva-o. 
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Conte que planos você tem 

para o próximo fim de 

semana. 

  

Fale de uma pessoa 

famosa que você ache 

especial. Justifique. 

  
Fale da cidade ou do país 

onde você nasceu. 

          

Você é a Xuxa. Responda 

as perguntas dos 

jornalistas. 

  

Vocêé o presidente da 

República. Fale dos planos 

para o futuro. 

  

Vocêfoi atacado por uma 

gangue na rua. Relate o 

que aconteceu. 

 

2. Cartões com papéispara trabalho em duplas 

1 (Revell, 1979, p.83) 

A   B 

Você acaba de chegar ao aeroporto, 

vindo da Itália, e está esperando para 

pagar os direitos de entrada na 

alfândega. Você está 

contrabandeando diamantes na mala e 

tem um homem na sua frente olhando 

para sua mala. 

  

Você acaba de chegar ao aeroporto. O 

homem que está na sua frente tem uma 

mala muito bonita, igual à que você 

perdeu na Itália. Talvez seja a sua. Tente 

abrir a mala para ver se pode dar uma 

olhada porque a sua tinha seu nome 

escrito no interior. 

2 (Revell, 1979, p83) 

D. Costa da Silva   Recepcionista 

Você telefonou e reservou um 

quarto  nesse hotel há dois dias. Você 

  
Você não consegue encontrar a reserva 

do homem que chegou. Todos os quartos 
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viajou o dia inteiro e está cansado pra 

caramba. Só quer ir dormir rápido. 

estão ocupados. Seu horário de trabalho 

termina em cinco minutos. 

3 (Revell, 1979, p.88) 

A   B 

Você acha que conhece esse homem, 

tem certeza de que o conheceu em 

algum lugar... No Rio?  Em Porto 

Alegre? Na Bahia? No Festival de 

Música Gaúcha do RS? Tente 

descobrir onde. 

  

Você se lembra muito bem onde 

conheceu esse homem: foi no Festival de 

Música Gaúcha do RS. Você caiu na em 

cima do violão dele e o destruiu 

completamente. Você não quer que ele 

lembre. 

4 (Watchyn-Jones, 1981, p.42) 

A   B 

Você vai casar no mês que vem. 

Sábado passado você teve uma festa 

(sem seu namorado) e encontrou outra 

pessoa. Você ficou louca por ele e 

agora não quer casar com seu 

namorado. Você decidiu telefonar para 

seu namorado para lhe explicar o que 

aconteceu. 

  

Você vai casar no mês que vem e está 

terrivelmente contente e nervoso. Você 

está na sua casa e escuta o telefone. É 

sua namorada. Você está muito alegre 

que ela ligue porque quer perguntar para 

ela se vão convidar os colegas de 

trabalho de cada um de vocês para a 

festa. 

5 (Watchyn-Jones, 1981, p.42) 

A   B 

Vocêassistiu a um festival de música 

numa cidade pequena que fica a 15 

quilômetros de sua casa. Infelizmente, 

  

  

É meia-noite e meia e você já está na 

cama. De repente, alguém toca a 
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você perdeu o último ônibus e percebe 

que não tem dinheiro para o táxi. 

Contudo, você lembra que tem uma 

amiga de sua irmã que mora perto e 

decide pedir ajuda. Você chega à casa 

dela e toca a campainha.  

campainha. Você fica furioso porque é 

tarde e amanhã você trabalha. Você 

pega um paletó e abre a porta. Há um 

desconhecido parado na sua porta. 

6 (Watchyn-Jones, 1981, p.42) 

A   B 

Você esteve brigando com seu vizinho 

porque o cão dele anda no seu jardim 

todo o tempo. Você teve uma 

discussão há uns minutinhos e foi para 

casa, se acalmar um pouco. Alguém 

bate na porta. Você acha que é seu 

vizinho e sai pronta para discutir de 

novo. Você encontra um desconhecido 

na porta. 

  

Você está visitando essa cidade e decide 

ir visitar uma amiga que vivia lá e que há 

muito tempo que você não vê. Alguém 

lhe disse que ela mora ainda na mesma 

casa. Você chega ao lugar onde ficava a 

casa de sua amiga e bate a porta muito 

ansiosa e contente por reencontrar a 

amiga de quem tanto gostava. 

 

3. Cartões de desempenho (role-cards) para se trabalhar com mais de dois alunos ou 

com toda a turma. 

1 (Revell, 1979, p.82) 

A   B   C 

Você é agente de viagens. 

Você acha que o melhor 

que tem para oferecer é 

um tour de duas semanas 

pela Grécia e as Ilhas do 

  

Você está numa agência 

de viagens com sua futura 

esposa e estão planejando 

a lua-de-mel. Você quer ir 

à Espanha: danças, sol, 

  

Você está numa agência 

de viagens com seu futuro 

esposo e estão planejando 

a lua-de-mel. Você quer ir 

à Suíça: lagos, trekking, 
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Mediterrâneo. É muito 

barato. Tente convencer o 

casal que está diante de 

você a ir para lá. 

vinho, etc., mas o que você 

não quer é ir à Suíça 

porque teve um caso com 

uma menina lá e quer 

esquecer. 

florestas, etc. A Espanha é 

o último lugar que você 

visitaria porque odeia as 

touradas e os espanhóis. 

Para este jogo de papéis ficar mais real, pode-se utilizar objetos reais: folhetos, 

mapas, desenhos, cartazes, etc. dos países que aparecem na simulação. É também 

uma boa oportunidade para os alunos trabalharem informações sobre esses países 

e, assim, desenvolverem a competência referencial e enciclopédica ou de mundo. 

2 (Revell, 1979, p.83-84) 

Marido   Esposa   Irmã do marido 

Voc êcomprou um terno. É 

maravilhoso. O paletó cai 

perfeitamente e a calça é 

muito bonita. Você está 

orgulhoso. Mostre o terno 

para sua mulher. 

  

Seu marido comprou um 

terno novo. É horrível. O 

paletó é muito grande e a 

calça é curta. A cor é feia 

mesmo. Peça para ele 

ir à loja e devolvê-lo. 

  

Seu irmão tem um terno 

novo que o deixa um 

pouco gordo. A cor é legal. 

Tente ser sensível e não 

deixe que a sua cunhada 

seja tão antipática. 

3[15] 

Nome: Clint Eastwood. 

Nacionalidade: 

americano. 

Papel no filme: James 

Bond. 

  
Nome: Eddie Murphy. 

Nacionalidade: americano. 

Papelno filme: espião 

americano. 

  
Nome: Grace Jones. 

Nacionalidade: britânica. 

Papel no filme: namorada 

# 3 
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Nome: Peter O’Toole. 

Nacionalidade: britânico. 

Papel no filme: chefe de 

James Bond. 

  

Nome: Vanessa Redgrave. 

Nacionalidade: britânica. 

Papel no filme: agente 

secreta britânica. 

  

Nome: Chevy Chase. 

Nacionalidade: 

americana. 

Papel no filme: chefe da 

polícia secreta. 

  

          

Nome: David Bowie. 

Nacionalidade: britânico. 

Papel no filme: secretário 

de James Bond. 

  
Nome: Brigitte Nielsen. 

Nacionalidade: sueca. 

Papel no filme: namorada # 

1 

  Nome: Arnold 

Schwarzenegger. 

Nacionalidade: austríaco 

Papelno filme: espião 

inimigo 

  

      

                    

Esta última atividade está pensada para quase toda a turma e para nível inicial: só é 

necessário perguntar o nome, a nacionalidade e o papel que cada personagem tem 

no filme. O professor pode utilizar informação real de qualquer filme que esteja na 

moda. Se a turma for muito numerosa, pode-se trabalhar com dois filmes. Caso 

contrário, é possível organizar uma entrevista coletiva e os alunos que não tiverem 

papéis determinados poderão ser jornalistas. 

A atividade em grupos que vem sendo tratada neste trabalho é, segundo Nunan & 

Lamb (1996, p.142-143), o resultado do ensino centrado no aluno. Há uma nova 

dinâmica de interação na aula, mas é preciso negociar tanto a metodologia quanto o 

currículo. É necessário mudar a nossa atitude e a de nossos alunos acerca do que 

significa trabalhar em duplas. Se o professor pensar que a língua se aprende falando 

e os alunos ainda acreditarem que se aprende só ouvindo o professor, o trabalho em 

duplas não vai dar certo. Os autores consideram que a melhor maneira de 

desenvolvermos habilidades para interagir é interagindo. 

Norman (1981, p.5-17) também trabalha o uso da atividade em duplas e da dinâmica 

de grupos em aulas de LE. Ela apresenta uma lista de diferentes tipos de atividades 

para trabalho em duplas: 
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1.      Atividadesmais práticas. São geralmente atividades de extensão, baseadas 

em linguagem ou materiais já usados na aula. 

a.       Diálogos: os alunos trabalham em pares, começam lendo diálogos em 

voz alta que o professor já traz preparados. Depois, os alunos produzem novos 

diálogos a partir de quadros de substituição ou modelos. 

b.      Situações: depois de apresentar e praticar os expoentes correspondentes 

a determinadas funções, os alunos praticam as estruturas em situações dadas 

pelo professor. Podem-se utilizar mapas, cartazes, desenhos, etc. que servem 

como elementos provocadores. 

c.       Exercíciosde gramática: aparecem, geralmente, nos manuais, mas 

podem ser usados em duplas ou pequenos grupos, para discutir resultados, 

comparar respostas, etc. 

2.      Entrevistas: são geralmente baseadas no uso de certas estruturas. Utilizam-

se quadros para preencher. Depois, pode-se fazer um relatório dos resultados. 

3.      Atividadesde quebra-cabeça: o material é desenhado especialmente para 

que cada aluno tenha uma parte de um texto. Há superposição de informação, 

mas há também vazio de informação que os alunos devem preencher como 

resultado da interação com os demais. Às vezes se podem dar quadros ou 

questionários para preencher. 

4.      Atividades preparatórias. 

a.       Preparaçãopara a pergunta: o aluno prepara perguntas para o colega, 

partindo do texto que está sendo trabalhado. Cada resposta pode ser pontuada 

e usada como uma paródia de exame. 

b.      Preparaçãopara o papel: no caso de querermos trabalhar o jogo de 

papéis, é possível dividir a turma segundo a quantidade de papéis e cada grupo 

pode preparar um papel. Volta a se arrumar a turma para que em cada novo 

grupo fique uma pessoa que já tenha preparado esse papel e se faz o jogo. 

A autora recomenda fortemente o uso do jogo de desempenho de papéis no ensino 

de línguas. Ela pressupõe que ele permite aos aprendizes manipular uma ampla 
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variedade de funções da língua, daí sua importância na Abordagem Comunicativa. 

Em seu trabalho, inclui dois exemplos: um simples e o outro mais complexo. 

A atividade que ela descreve é pensada para 35-40 minutos, com alunos de nível 

intermediário ou avançado. Se for utilizada no nível inicial, será preciso mais pré-

ensino[16]. 

Primeiro Passo 

Neste caso, não é necessário utilizarmos cartões. Os alunos trabalham em duplas 

(mais uma vez, dinâmica de grupos = trabalho em duplas). Apresenta-se a cena: é 

meio-dia. A é um menino e B é sua namorada (o gênero vai depender do aluno que 

tiver o papel, é possível trabalhar com duas pessoas do mesmo sexo). Vocês estão 

na casa da menina falando do que vão fazer à tarde. A menina quer assistir a um 

vídeo e o menino quer assistir a outro. Mas estão com vontade de ficar juntos a tarde 

inteira. 

Os alunos começam um diálogo. Enquanto isso, o professor começa a circular pela 

sala de aula, tentando ajudá-los (mas só se os alunos ficarem sem idéias ou sem 

recursos lingüísticos apropriados para a atividade) ou corrigi-los (só se for necessário, 

se não atrapalhar a comunicação). É preciso verificar se todos os alunos entenderam 

e estão trabalhando corretamente. 

Depois de cinco minutos aproximadamente, quando os alunos já tiveram 

oportunidade de falar, o professor detém a atividade para estabelecer o feedback. É 

importante estabelecê-lo tanto acerca do conteúdo lingüístico quanto da técnica 

empregada (simulação, por exemplo). Se a ênfase só for posta na língua usada, os 

alunos podem pensar que o objetivo da atividade é a correção lingüística e não a 

habilidade de se comunicar eficazmente, o que é o verdadeiro objetivo desse tipo de 

atividade. 

Um erro muito comum em atividades de dinâmica de grupos, e que é importante 

esclarecermos para os alunos, é que não se deve falar “do” papel, mas “no” papel. 

Isto é, não se deve perder tempo pensando o que vão dizer, ou como vão dizê-lo. O 

objetivo é estabelecer um diálogo segundo o papel assinalado. É importante salientar 

que, quando o aluno A ou o aluno B derem um fato como real (fomos ao cinema a 
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semana passada), a outra pessoa deve aceitá-lo como verdadeiro e continuar com a 

conversa. 

Esse pode ser um bom momento para tornar consciente a competência estratégica: 

refletir acerca das estratégias usadas para convencer outra pessoa. Isso é muito útil, 

já que o resto da turma pode utilizar as novas estratégias que escutam dos outros em 

atividades posteriores. É também um momento para uma “sutil injeção” de frases, 

vocabulário ou estruturas úteis. 

Segundo Passo 

Os alunos trocam de papéis. Agora a discussão muda: o menino quer ficar em casa, 

mas a menina quer sair (ainda continuam querendo ficar juntos a tarde toda). Os 

alunos começam a falar e o professor percorre a sala para ajudá-los. 

Depois de alguns minutos, interrompe-se a atividade. O objetivo é refletir acerca dos 

expoentes usados para convencer, a própria técnica de convencer e a técnica geral 

do jogo de papéis. 

Norman considera que esse tipo de jogo de papéis não serve só para praticar língua 

já ensinada, mas também para introduzir novos itens, segundo o contexto e as 

necessidades comunicativas criadas pelos alunos no momento da fala. Os alunos têm 

a possibilidade de abordar certo número de funções da língua, de vários ângulos 

diferentes. A autora acrescenta que, embora seja uma Abordagem Funcional, é 

preciso prestar atenção às seguintes habilidades discursivas: 

-          Introduzir um tema com polidez, 

-          Expressar um ponto de vista com cortesia, 

-          Afastar-se de uma discussão e ceder etc. 

VARIAÇÕES 

É possível que a atividade fique entediante. Norman sugere cinco variantes para 

podermos continuar com a dinâmica de grupos: 

1.      Trocade papel: quando o professor bater palmas, os alunos trocam de papel 

e continuam o diálogo. Esta variação é útil quando os alunos, em vez de escutar o 
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que o outro fala, começam a pensar no que vão responder após e o diálogo acaba 

se tornando apenas uma sequência de frases isoladas. 

2.      Troca de colega:[17]o aluno muda de colega e continua o diálogo. É uma boa 

idéia para fazer com que eles escutem outros falantes (insumovariado). 

3.      Foco numa dupla: o professor pede silêncio. Só uma dupla (que esteja 

trabalhando bem) continua com o diálogo, o resto os escuta. 

4.      Informação: o professor introduz nova informação enquanto os alunos estão 

falando (por exemplo: A teve uma briga com a mãe antes de B chegar, ou B não 

tem dinheiro e por isso não quer sair, etc.) Os alunos devem incorporar essa nova 

informação ao diálogo. 

5.      Papelduplo: duas pessoas são A e duas pessoas são B. Um A fala com um 

B. Quando o professor der um sinal (por exemplo, bater palmas) o outro A fala com 

o outro B. 

CONCLUSÃO 

A sociedade atual exige uma constante reacomodação das atividades de aula. Os 

alunos são muito exigentes quanto ao tipo de atividades em que desejam trabalhar: 

motivá-los é muito difícil e, desde que seja possível, devemos tentar fazer com que a 

linguagem que oferecemos seja a mesma que vão encontrar no mundo real. 

A Abordagem Comunicativa é a oportunidade de trabalhar conteúdos linguísticos ao 

mesmo tempo em que desenvolvemos as competências dos alunos. A sala de aula 

de língua estrangeira deve ser um espaço de aprendizagem da competência 

lingüística, sem esquecer as competências que os alunos necessitam no mundo real: 

competência estratégica, referencial, sociolingüística, entre outras. 

A simulação, a improvisação, o jogo de papéis e o trabalho em duplas são uma 

ferramenta útil para atingir esses objetivos. Como professora de inglês e português 

de escola de segundo grau, considero muito importante levarmos em conta as quatro 

técnicas de trabalhar numa aula de LE para incentivar envolvimento e aquisição da 

nova língua no final das contas. Muitos professores ainda ficam temerosos de 

experimentar qualquer uma delas, mas os resultados são geralmente muito positivos. 

Tenho visto isso nas minhas próprias aulas. 
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[1]Neste ponto o autor faz referência à diferença entre uso e forma trabalhada proposta por 

Widdowson. 

[2]O que Wilkins declara implicitamente, é que o método audiolingual não assegura 

aprendizagem da língua pelo fato de apresentá-la através de diálogos. 

[3]Citado em HARMER, Jeremy. Op. Cit. p.132-133 

[4]Stephen Krashen (1979, 1981,1983), na sua Hipótese do Monitor, explica os processos 

mentais que têm lugar entre o insumo (informação de entrada, por exemplo a escuta) e a 

produção (output) como informação de saída, por exemplo a fala. 

[5]Ausubel trabalhou a importância da aprendizagem que seja significativa para o aluno. 

[6]JONES et alii. “Estrategias para Enseñar a Aprender”. Aique Grupo Editor S.A. 1987. 

[7]Desse ponto de vista, a dinâmica de grupos parece muito útil para desenvolver a 

competência estratégica dos alunos. Eles devem falar ainda não tendo todas as ferramentas 

lingüísticas necessárias para fazê-lo. 

[8]Já Dell Hymes esclareceu que o mais difícil na aprendizagem da língua é saber usá-la em 

contexto, apropriadamente. 

[9]Stephen Krashen (1983) considera que a correção imediata do erro pode fazer com que o 

Filtro Afetivo atinja níveis muito altos e, como resultado, o aluno fique “bloqueado” e não possa 

produzir o output esperado pelo professor. 

[10]Krashen diz que o que o aluno que já adquiriu é responsável pelo output, pela produção 

dos enunciados. Nesse tipo de atividade, não se espera que o monitor funcione porque nem 

há foco na forma, nem há tempo suficiente para monitorar a produção (output). Assim é que 

os enunciados dos alunos, não sendo controlados, são formados a partir do adquirido. 

[11]Corder já trabalhou a análise do erro. Ele o considera como o resultado da aplicação de 

estratégias de aprendizagem. Se o aluno não errar, não estará aprendendo. 
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[12]KRASHEN, Stephen. Citado em Jeremy Harmer. Op. Cit. Krashen divide oinput em dois 

tipos: oinput deliberadamente calibrado e o inputcuidadosamente calibrado. O primeiro faz 

referência à língua que ainda está além do nível de competência linguística do aluno mas é 

compreensível por ter elementos novos integrados com elementos já conhecidos. É a maneira 

como os falantes nativos conversam com os não-nativos, os pais com as crianças, etc. 

Quanto ao segundo, é o tipo de inputselecionado de maneira a só incluir os itens que os 

alunos já conhecem.  

[13]Dell Hymes considera que a apropriação da língua à situação de comunicação (contexto) 

é  muito importante e que conhecer a língua não é suficiente porque “Há regras de uso sem 

as  quais as regras de sintaxe não fazem sentido”. 

[14]O que decorre deste tipo de cartões é um monólogo. É possível dar participação a toda a 

turma através de papéis menores: jornalistas, advogados, agentes de polícia, amigos, etc. 

[15]RICHARDS, Jack (1994). “Interchange” Book 1.  Cambridge University Press (primeira 

edição: 1990) 

[16]A autora chama de pré-ensino (pre-teaching) a antecipação por parte do professor das 

estruturas e do vocabulário que é preciso ensinar antes de ele começar a atividade, para 

assegurar a compreensão dos alunos. 

[17]Gertrude Moskowitz (1978) dá uma idéia semelhante: “Dyadic Belt”. Ela sugere que os 

alunos façam duas rodas, uma dentro da outra. Cada aluno tem um colega na frente e fala 

com ele. Depois de alguns minutos, dão um passo (por exemplo, para a direita) e começam 

a falar com o outro colega. 
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Resumo 

Neste artigo, discorremos inicialmente sobre a vantagem de se pressupor duas 

grandes categorias de abordagens de ensino e aprendizagem de línguas (a 

Gramatical e a Comunicativa) e defendemos a necessidade de o professor estar 

consciente de sua própria abordagem a fim de que seja capaz de dizer num dado 

momento por que ensina como ensina. Buscamos o procedimento da análise de 

abordagem como meio mais confiável de se alcançar tal consciência e de construir 

teoria aplicada para o ensino de línguas na e para a formação de professores. Na 

prática, analisamos tão somente a transcrição pronta de uma aula de PLE a que não 

assistimos e o fizemos sem o auxilio de outros dados contextuais recomendáveis 

como o áudio da gravação, fotos, notas de campo, dados de entrevista e questionário, 

por exemplo. Fizemos esse exercício conscientes de poderíamos estar no limite das 

possibilidades oferecidas por esse procedimento proposto inicialmente por Almeida 

Filho em 1999. Da análise, foi possível identificar a abordagem orientadora da aula, 

isto é, uma abordagem predominantemente gramatical (levemente comunicativizada) 

bem como concluir que uma análise de abordagem de ensino de línguas, ainda que 

operacionalizada no limite do recomendável, nos provê uma análise consistente e útil 

para uso em situações nas quais não possamos contar com todos os recursos 

previstos para uma análise plena de abordagem e competências. 

Palavras-chave: abordagem gramatical, abordagem gramatical comunicativizada, 

abordagem comunicativa, análise de abordagem, PLE. 

Abstract 

In this article we start by discussing the advantage of presupposing two large 

categories of approach (one grammatical and the other communicative) and go on to 

defend the need for all teachers to become aware of his or her own teaching approach 
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in order for him or her to explain why they teach the way they do at a certain point. We 

resorted to the approach analysis procedure as a more reliable means to arrive at such 

awareness and to build applied theory for the teaching of languages in teacher 

education. In real practice we analysed only a transcription of a single lesson done by 

other people without some important background information that could have rendered 

a more complete interpretation of the piece. We have done this exercise fully aware 

that we were operating at the limit of operability with the approach analysis procedure 

(Almeida Filho, 1999). From the analysis it was possible to conclude that besides the 

severe data limitation, the result was consistent and useful for use in situations in 

which one cannot rely on the expected resources for a full analysis of approach and 

competences.  

Keywords: communicativised grammatical approach, communicative approach to 

language teaching, Portuguese as a Foreign Language (PFL) 

  

1. O contexto da análise 

Em se tratando de ensino de línguas, é sabido que essa atividade profissional é, via 

de regra, regida por uma de duas grandes abordagens ou combinação dessas 

filosofias. São elas, a Abordagem Gramatical e a Abordagem Comunicativa de ensino 

nas salas e noutros ambientes para ensino independente e individual. Essas 

abordagens são caracterizadas a partir do princípio organizador inerente a elas, isto 

é, a gramática e a comunicação, respectivamente. Assim, a predominância do 

princípio organizador da gramática caracteriza uma abordagem gramatical ao passo 

que a prevalência do princípio organizador da interação comunicativa na nova língua 

enquanto se a aprende revela uma abordagem comunicativa ou comunicacional. Isso 

pressuposto, conhecer a abordagem de um dado professor em suas aulas é crucial 

para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e para que se instale o processo 

formador contínuo, principalmente se for conduzido em bases reflexivas. Tendo estas 

considerações preliminares em mente faremos, aqui, uma análise da transcrição de 

uma aula de português como língua estrangeira observada, gravada e transcrita por 

outrem que não os analistas autores deste artigo. Isso equivale a levar ao limite da 

sua potencialidade o procedimento de análise de abordagem a partir da materialidade 

do ensino encapsulada numa aula conforme proposto por Almeida Filho (1999). 
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 A análise evidenciou características da abordagem que permeia a aula, permitindo-

nos identificá-la, o que faremos na derradeira seção deste trabalho. As únicas 

informações contextuais de que dispomos são: a aula tem a duração de noventa 

minutos, é ensinada por um professor ou professora falante nativo(a) do português 

brasileiro (PB) e ocorreu num país hispanofalante da América do Sul. O evento aula 

que é objeto desta interpretação pode ser dividido em três momentos distintos 

conforme se observará mais adiante. Outros comentários concernentes ao 

procedimento de análise, suas limitações e (im)possibilidades serão abordadas nas 

considerações finais. 

Por fim, ressaltamos, também, que a análise é fundada em posições teóricas que nos 

remetem à discussão delas na seção a seguir. 

2. Quadro teórico fundamentador 

Nesta seção, resenhamos aspectos da teoria de formação e de ensino-aprendizagem 

de línguas que dão sustentação a nossa análise de uma aula de português como 

segunda língua. Entre esses aspectos teóricos estão a noção de abordagem,lançada 

com visão há 50 anos por Anthony (1963), o conceito relativamente recente de 

abordagem gramatical (Sateles e Almeida Filho, 2010) e sua variante metódica, a 

abordagem gramatical comunicativizada (Almeida Filho, 2011), além do conceito de 

abordagem comunicativa amplamente circulado desde Wilkins (1976) entre autores 

como Widdowson (1978), Almeida Filho (1977, 1993) e muitos outros. O promissor 

conceito de análise de abordagem (Almeida Filho, 1999), derivado do de abordagem 

e seus pressupostos é o outro esteio mor da estrutura teórica deste trabalho. 

Comecemos por apresentar, na subseção seguinte, a definição para o termo 

“abordagem” conforme o concebemos. 

2.1 Abordagem (ns): visão geral 

As abordagens, junto com os métodos e as técnicas, são as instâncias formadoras da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem de línguas. Obedecendo a uma 

hierarquia, elas organizam tudo o que se pensa e faz em sala de aula. A hierarquia à 

qual nos referimos foi-nos apresentada pela primeira vez por ANTHONY (1963) e 

pode ser entendida como uma pirâmide. Na base, encontram-se as técnicas; logo 

acima, os métodos que elas plasmam, mais acima a metodologia que explica o 
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método e, no topo, as abordagens orientadoras maiores de todo o processo. Essas, 

portanto, são o guarda-chuva sob o qual os métodos e suas técnicas se abrigam. 

Estando no mais alto plano dentro do processo de ensino-aprendizagem de línguas, 

as abordagens orientam a eleição de métodos e técnicas quando se ensina/aprende 

uma (nova) língua. Nesse sentido, é relevante para o profissional de línguas estar 

ciente quanto à abordagem que norteia sua prática pedagógica a fim de que organize 

sua formação ou seu aperfeiçoamento profissional que leve a aprendizagem e/ou 

aquisição conforme se deseje. 

Uma vez que nos propomos a analisar a abordagem de ensino em uma aula de 

português como língua estrangeira (PLE), convém revisitarmos antes o conceito de 

abordagem. Para este intento, lemos em ALMEIDA FILHO (2008, p. 13) que 

A abordagem é uma filosofia de trabalho, um conjunto de 

pressupostos explicitados, princípios estabilizados ou mesmo crenças 

intuitiva quanto à natureza da linguagem humana, de uma língua 

estrangeira em particular, de aprender e de ensinar línguas, da sala 

de aula de línguas e de papéis de aluno e de professor de uma outra 

língua. 

Concebemos a abordagem como uma força com o potencial de conduzir a tomada de 

decisão e o fazer docente (abordagem do professor) no que tange à operação global 

de ensino de línguas. Tratamos de abordagem do professor, mas é possível nos 

referirmos, de igual forma, à abordagem do aluno, dos autores de materiais didáticos 

e de outros terceiros. Assim, ao invés de nos referirmos à abordagem – o que sugere 

a existência de apenas uma – seria mais coerente nos referirmos a abordagens, dado 

que vamos propor a existência de duas grandes categorias de abordagem.   

Antes de tratarmos das duas grandes abordagens no ensino-aprendizagem de 

línguas (Abordagem Gramatical e Abordagem Comunicativa), gostaríamos de fazer 

menção ao tripé constitutivo de abordagem do processo de ensino-aprendizagem de 

línguas. Esse tripé é constituído de três conceitos: o de língua estrangeira (LE), o de 

ensino de LE e o de aprendizagem ou aquisição de LE. Esses conceitos apresentarão 

uma especificidade quando tratados em cada uma das abordagens. Assim, o tripé é 

o nosso paradigma para a construção das teorias acerca das abordagens 

mencionadas. Passemos à primeira. 
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2.2 Abordagem gramatical (AG) 

Ao introduzirmos este artigo, afirmamos que pressupomos a existência de duas 

grandes abordagens que são caracterizadas levando-se em conta o princípio 

organizador de cada uma delas. Para a abordagem gramatical (AG), o princípio 

organizador é a própria gramática. A partir dele, podemos referenciar o tripé indicado 

na subseção anterior e formalizar os conceitos de LE, ensino de LE e aprendizagem 

de LE. 

O conceito de LE aponta para uma estrangeirização da língua que pode perdurar por 

todo o processo de ensino-aprendizagem de línguas. A língua é estrangeira não 

apenas quanto à referência consagrada pela literatura da área para distingui-la de L1 

e L2; língua estrangeira denota, neste caso, a “(...) língua dos outros ou de outros, (...) 

de estranhos (...) ou língua exótica de gente diferente de nós (ALMEIDA FILHO, 2008, 

p. 11). Segundo o autor citado, infere-se que LE não participa da constituição da 

identidade do aprendente, sendo, portanto, exterior a ele. A estrangeirização da língua 

é sustentada pelo foco na forma e escassez de interação comunicacional. Estas 

características advêm da concepção de língua enquanto um sistema de regras. 

Considerando o que dissemos por último, podemos compreender a aprendizagem de 

LE como o domínio das regras gramaticais da língua praticadas gradualmente com a 

produção de sentenças corretas. Reforça-se, pois, a ideologia de uma língua correta 

e a marginalização de qualquer variação linguística. Caso o falante se desvie das 

regras gramaticais estabelecidas, diz-se que ele cometeu um erro. Nesta abordagem, 

erro é um obstáculo na aprendizagem, e, portanto, deve ser evitado. A aprendizagem 

das regras gramaticais é vista como uma forma de se minimizar a ocorrência de erros. 

Quanto ao ensino de LE, este tem uma natureza prescritiva à medida que dita regras 

gramaticais para se alcançar máxima correção linguística. As regras são transmitidas 

aos aprendentes de uma maneira impositiva. Assim, ensinar LE é focar a forma 

liberando os pontos escolhidos para aprendizagem mesmo que em detrimento do 

sentido. Também se reconhece que o ensino da LE na AG é deficiente de 

contextualização. Quanto esta ocorre, ela é feita em torno da gramática, servindo aos 

seus propósitos no contexto da frase, do diálogo modelar fictício ou do texto como 

objeto ilustrador de usos da língua-alvo. A prática da gramática em contextos assim 

reduzidos é o modo estratégico de se suavizar a natureza sistêmica da abordagem. 
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Apresentada a AG, passaremos a uma breve teorização da Abordagem Comunicativa 

nos moldes do que realizamos nesta seção a partir do tripé constitutivo do processo 

de ensino-aprendizagem de línguas. 

2.3 Abordagem Comunicativa (AC) 

Diferente da vida longeva da Abordagem Gramatical, presente desde o ensino das 

línguas clássicas no século 19, a Abordagem Comunicativa é uma construção bem 

mais recente surgida em meados dos anos 1970 na Europa como uma proposta 

alternativa inovadora do ensino-aprendizagem de línguas. Aqui, não mais temos a 

forma como foco, mas o sentido. Assim, podemos dizer que, na AC, a comunicação 

construída na interação possível em L-alvo é o grande princípio organizador. Vejamos, 

então, como são definidos os conceitos de LE, ensino e aprendizagem de LE na AC. 

LE é a língua não-materna posta para ser adquirida e que é estrangeira apenas no 

início do processo de ensino-aprendizagem, mas que, ao longo dele, vai 

gradualmente se desestrangeirizando. Essa desestrangeirização só é possível pelo 

fato de a língua ser  “aprendida para e na comunicação sem se restringir apenas ao 

‘domínio’ de suas formas e do seu funcionamento enquanto sistema” (ALMEIDA 

FILHO, 2008, p. 12). A LE deixa de ser apenas a língua do ‘outro’ para se tornar aos 

poucos a língua que ‘fala’ o aprendente; uma língua que o constrói e lhe permite 

significar o mundo.  

O conceito de LE nesta abordagem permeia os outros elementos que formam o tripé. 

Se na AG o ensino de LE foca as estruturas linguísticas, na AC o foco recai sobre o 

sentido construído na interação. A comunicação é privilegiada e o ensina-se para a 

aquisição (Cf. ALMEIDA FILHO, 2011). O ensino de LE é contextualizado de modo 

mais amplo no discurso significativo, em unidades de ação funcionais que realizam 

atos sociais culturalmente reconhecíveis e em gêneros textuais oportunizados pela 

interação autêntica produzida no aqui e agora. O contexto é, pois, a instância onde a 

interação se concretiza. O professor não é o centro por princípio do processo e os 

alunos ‘negociam’ a língua à medida que interagem com propriedade crescente na 

língua-alvo uns com os outros ou com o professor. 

Quanto à aprendizagem de LE na AC, o domínio das regras gramaticais não é a 

prioridade e a própria gramática perde sua posição centralizadora. Apesar de não ser 

central no processo, a gramática permanece como grande força composicional da 
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linguagem humana assumindo uma função de complementaridade no processo 

aquisicional instaurado. Isso nos ajuda a reconstituir a compreensão da AC, que, 

equivocadamente, foi mal interpretada como sendo uma abordagem que exclui o 

ensino da gramática. Pelo contrário, a gramática tem sua importância reconhecida, 

mas não é crucial para se adquirir a nova língua. Imersos na significação que se busca 

e se constrói na medida do possível, a gramaticalidade se instaura como decorrência 

e não como indutora. Neste sentido, coadunamos com o posicionamento de Krashen 

(1982) e Prabhu (1987) que apontam a comunicação/interação na língua-alvo como 

condição básica para a aquisição. Além disso, a aprendizagem de LE concebe a 

presença dos erros na comunicação como sendo uma ocorrência natural no processo 

de aquisição mediado por ensino formalizado em grupos e etapas. O erro surge na 

formação da interlíngua do aprendente e pode vir a ser um insumo revitalizador (se 

tratado devidamente) que contribuirá para uma aquisição percebida como satisfatória 

pelo adquiridor. 

2.4 Abordagem Gramatical Comunicativizada (AGc) 

Como o próprio nome dessa hibridação de abordagem já designa, ela mescla 

características de base da abordagem gramatical com aspectos complementares da 

abordagem comunicativa. A AGc não é, portanto, uma nova ou distinta abordagem, 

mas uma variação contemporânea da AG. Sucintamente, a AGc tem duas 

possibilidades: (1) não fazer a transição preferindo apenas escamotear a 

gramaticalidade central a que se filia, ou (2) não pretende fazer a travessia completa 

e imediata de uma abordagem para outra preferindo uma lenta, gradual e segura 

transição adotando aspectos da filosofia da comunicação para o aprendizado de 

idiomas, mantendo confortavelmente ainda a gramática como seu princípio 

organizador de toda a operação de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a 

presente variação de abordagem ou traveste a gramática de aspectos 

comunicacionais, auferindo com isso maior atualidade no plano pedagógico e maior 

aceitabilidade entre os três tipos de agentes do processo de ensino-aprendizagem 

(aprendentes, professores e terceiros) ou adia a mudança para um prazo longínquo e 

indefinido. 

Mantendo o tripé que vimos utilizando, a LE segue representada como um sistema de 

regras descritas. A língua pode ou não permanecer estrangeira, apesar de que a 

tendência está mais para a estrangeirização devido ao enfoque na forma prevalecer. 
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Quanto ao ensino de LE, este é conduzido dedutivamente por meio da 

contextualização das regras gramaticais, geralmente, nos diálogos. O professor, 

apesar de atenuar seu poder instituído por meio de estilos mais conversacionais e 

democráticos, permanece em poder e sublinhe seu poder na distribuição e controle 

da gramática que resiste na sua centralidade na operação.  Dizemos que o professor 

abranda “em parte” a sua centralidade, por tentar fazer com que os alunos sejam 

ativos no processo, facilitando mais interação propositada em exercícios pré-

comunicativos em interação verossímil que se afasta das características mais 

criticadas do ensino gramatical. 

Aprender LE na AGc é obter conhecimento das regras gramaticais e praticá-las 

extensivamente em primeiro plano. Posteriormente, os alunos são motivados a 

praticar com alguma liberdade as estruturas linguísticas aprendidas em situações que 

se assemelham às propostas e praticadas pela AC. 

As duas grandes abordagens apresentadas e a variante comunicativizada, tão 

populares hoje nas melhores escolas de línguas do mundo, constituem o panorama 

que desejávamos construir como pano de fundo para a análise da aula que vamos 

agora empreender. Estar consciente das abordagens é fundamental para se entender 

como se ensina e por que se ensina desse modo específico. Todo professor que 

deseja alcançar uma competência profissional deve reconhecer em algum momento 

a sua abordagem de ensino. Para esse intento, é necessário fazer uma análise da 

abordagem mantida por meio de observação de aulas, gravações e reflexão 

sistemática a partir de teoria relevante. O que faremos, a seguir, é proceder à análise 

de uma aula de PLE a fim de identificar a abordagem orientadora das ações do 

professor ou da professora que a regeu. 

3. Análise de abordagem de uma aula transcrita 

No primeiro momento da aula, a professora (vamos supor que se trata de uma 

professora) pede aos alunos para fazerem a leitura dos diálogos que haviam sido 

solicitados na aula anterior como dever de casa. Dois alunos apresentam seus 

diálogos. Percebe-se que o diálogo é uma atividade (não do tipo tarefa) de que a 

professora lança mão em suas aulas e que é estruturada em situação funcional (fazer 

convite baseado no teor do diálogo de uma unidade estudada).  Na aula transcrita a 

que tivemos acesso, o aluno deveria ligar para um colega e convidá-lo a realizar 
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alguma atividade juntos.  Aqui, tem-se a ideia de que se trata de uma situação real, 

mas, na verdade, o que acontece é um diálogo que, mesmo estando próximo da 

realidade (e não a própria realidade!), consiste numa prática controlada e mecânica. 

Nos dois diálogos apresentados pelos aprendizes dePLE, a professora foca a forma 

e não o significado. Isto ocorre logo após a apresentação dos diálogos. Os 

comentários da professora sobre os diálogos se limitam a aspectos formais da língua. 

Por exemplo, ela faz correções seguidas sobre a pronúncia dos alunos como em 

‘filme’ e ‘jóia’ como lemos no excerto da aula transcrita abaixo: 

(...) 

P –       Tá bem! 

A única coisa que eu chamo a atenção, né? Filme “ele” final de sílaba ou final 

de palavra, som de U, “fiume”. 

Amanhã – amanhã, né? Nasal. Lembrem-se bem disso. “A” depois de..... Depois do 

“A” se vier um “n” ou então se tiver esse acento que na verdade não é acento, mas 

pra marcar nasalização é “manhã”, nasal. 

Alguém mais quer ler o diálogo? 

(...) 

P –       Ãhã! Aqui, a mesma coisa. Vocês todos, a bem da verdade, têm que 

tomar cuidado com isso. Outra vez as nasais. Como se tivesse um “i” entre o “e” e... 

– 

“Quem”. 

A –      Quem! 

P –       Isso! Fica até mais fácil! Pra.... não? 

A –      Quem! 

P –       “Então” – “Jóia”, abrir bem o “ó”, jóia. Ãh? 

Além da correção, nota-se a intenção da professora em fazer com que seus alunos 

adquiram o hábito de pronunciarem as palavras corretamente. Temos de sublinhar 

que o verbo corrigir tem por objeto a forma da língua. Quando se trata de corrigir o 

sentido dizemos adequar a linguagem mais propriamente. Nesta linha de raciocínio, 

aprendizagem está relacionada à formação de hábitos quanto à forma correta em que 

a língua-alvo deve ocorrer. Tal fato pode ser constatado quando o professor expõe os 

alunos à repetição do léxico de pronúncia tida como defeituosa pela professora 

regente. Ela afirma, também, que sua ênfase será a pronúncia durante o quadrimestre 
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de estudos que se inicia muito provavelmente, reforçando a característica-mor da aula 

da professora, isto é, o foco na forma. 

O foco na forma em detrimento do significado faz com que a professora minimize as 

oportunidades de uma aprendizagem significativa. Seria mais profícuo se o professor 

chamasse a atenção dos alunos para o significado e a construção deste na 

comunicação (diálogo). No segundo diálogo surge uma oportunidade para a ação que 

nos referimos: um dos interlocutores diz que precisa “conhecer” as horas em vez de 

“saber” as horas. 

A1     - Alô. 

- Sim, quem fala? 

- Oi Alícia, bom dia! Como vai você? 

- Tudo bem, tudo jóia. Eu acho que faz um dia muito bonito. Eu 

gostaria de ir ao shopping Arauco e estou convidando você. 

- Tá bom. Mas acontece que agora eu estou estudando mas 

depois podemos sair de compras pelo shoppping. 

- Eu não tenho muito dinheiro, queridinha, pra fazer compras. 

Por isso somente posso tomar um cafezinho com você no bar 

do shopping. 

- Tá bem, não tem problema. Só vamos tomar um cafezinho. 

Então eu preciso conhecer que horas você quer sair. 

- Pela tarde, cedo. Assim vamos bater papo das coisas de 

nossa vida. 

- Tá bom! Três da tarde vou pra lá. 

- Tá bom! Até logo! 

Usando este enunciado, o professor poderia tecer comentários sobre a diferença 

semântica das palavras “saber” e “conhecer” bem como explorar exemplos de usos 

destas palavras. Outra possibilidade é mostrar, concisamente, a transferência 

lingüística ocorrida da L1 para a LE. No exemplo dado, o problema reside em se ter 

uma palavra com dois referentes, como o inglês em que o verbo “know” pode significar 

“conhecer” e “saber”. 

O segundo momento da aula é marcado pela correção do questionário assinalado 

para dever de casa a exemplo do diálogo. 
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P –    Bom dia! 

O questionário já tinha sido feito? Eu não me recordo 

exatamente. Nós já tínhamos terminado todo o questionário? O 

questionário da página 4. (Os aluno se perguntam entre si) 

P –    Tinha o exercício embaixo com os pronomes também, 

né? 

A –    Ah! Isso! 

P –    Bom! 

A –    Agora o exercício? 

P –    Não, os exercícios seriam para fazer agora, né? 

(Conversam discutindo em voz baixa, pois aparentemente não 

sabem bem a que exercício o professor está se referindo) 

P –    O quê, você não entendeu? 

A –    Hum... mais ou menos. 

P –    O quê? Que exercício você está falando? 

(Vários alunos falam ao mesmo tempo – ininteligível) 

A princípio, a professora teve dificuldade em ser entendida. Seus comandos sobre a 

realização da tarefa parecem ser confusos, exigindo tempo para que os alunos 

vinculassem a fala da professora ao questionário a que ela se referia. 

A professora passa a ensinar a gramática dedutivamente, explicitando as regras 

gramaticais sobre os pronomes demonstrativos. Veja que a explicação das regras é 

longa (com intermináveis exemplos!), e, à medida que a explicação prossegue, se 

perde o foco da centralidade da explicação. Por exemplo, o questionário exigia que 

os alunos completassem com o pronome demonstrativo correspondente. Se a 

explicação fosse inevitável, bastaria, talvez, uma explicação sobre os pronomes 

demonstrativos. Contudo, pela transcrição da aula se conhece que a professora inicia 

sua explicação sobre os pronomes demonstrativos abrangendo outros pontos 

gramaticais distintos como gênero, variação linguística, pronomes possessivos e 

regência verbal. 

A explicação das regras gramaticais aponta para outra característica da aula 

analisada: a prescrição. Mesmo que de forma não-intencional, a professora prescreve 

o certo e o errado. É incomum dissociar prescrição de gramática tradicional. Isto pode 

ser observado no momento em que a professora faz referência à fala do nordestino. 
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Neste sentido, a prescrição do que é certo e do que é errado vai de encontro às 

considerações que a professora fez sobre variação linguística. Como é possível 

prescrever o certo e o errado em nível da gramática e considerar a variação linguística 

ao mesmo tempo?  Esta não é a única incoerência que encontramos na análise da 

aula no discurso da professora. Só para citar mais uma, e não teceremos nenhum 

comentário a respeito, observe o que ela diz sobre frases descontextualizadas no 

exercício e a dificuldade que estas apresentam aos alunos no uso dos pronomes. 

O último aspecto do segundo momento da aula revela o reforço das crenças no 

ensino-aprendizagem quando se enfoca forma e não significado. No seguinte excerto, 

lemos: 

P –    Ah, ah! Eu estou chamando atenção disso pra que vocês 

percebam que em Português...tanto no Brasil quanto nos países 

de língua castelhana, viu, assim como o brasileiro fala mal o 

Português, o argentino fala mal o castelhano, né? 

A –    Sim! 

P –    Isso daí é normal. Então eu já aviso que vocês vão escutar 

isso e sabem... e saibam que o correto é justamente, por 

exemplo, eu vou àquele cinema, né? 

A professora diz que “(...) o brasileiro fala mal o português”. A crença se estabelece a 

partir do pensamento de que os falantes nativos falam mal sua própria língua, isto é, 

não tem competência comunicativa. A pergunta perturbadora que surge é ‘o que é 

falar mal a própria língua?’. No caso do Português do Brasil há várias questões 

embutidas no caso que não podemos desenvolver neste trabalho. As normas 

importadas de países europeus podem ajudar a entender um “falar mal” que é apenas 

uma variação não reconhecida, por exemplo. 

Antes de passar para o terceiro momento, gostaria de ressaltar que, até agora, o 

professor permanece no centro do processo de ensino-aprendizagem. Seu papel tem 

sido de controlar e manipular a interação. É inexistente a interação do tipo aluno-

aluno, que é substituída pela interação professor-aluno. 

O terceiro momento da aula sucede a correção do questionário, e, neste, a professora 

conduz a atividade com a apresentação de uma canção. Segundo a professora, essa 

seria apenas uma ‘brincadeirinha’ para os alunos relaxarem. 
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P –    Agora eu vou fazer, só pra relaxar um pouco, uma 

brincadeirinha com uma música. Porque eu não quero entrar 

nessa unidade... eu teria que passar para outra unidade e eu 

não quero passar pra outra unidade eu vou deixar pra próxima 

aula. 

Então nós vamos fazer uma... 

Alguma dúvida? Vocês entenderam tudo isso e tudo isso? 

A –    Sim. 

É revelador notar que a finalidade para a qual a atividade é proposta, seja a de apenas 

relaxar. Isto sugere que as atividades anteriores a essa (com foco inequívoco na 

forma) seriam fatigantes. Fica indicado que a canção em si não propósito pedagógico, 

por ser clara a intenção da professora em fazer uso desta atividade somente para 

evitar avançar para a próxima unidade. 

A canção utilizada foi ‘Sangue Latino’ interpretada pelo cantor Ney Matogrosso. Os 

alunos deveriam ouvi-la e completar os espaços em branco com as expressões 

retiradas pela professora, e que estavam anotadas no quadro. Com essa atividade os 

alunos teriam a chance de aprimorar sua compreensão de linguagem oral. Da 

transcrição da aula, fica perceptível, no entanto, que a atividade se restringe a ouvir e 

completar as lacunas, adiando-se a discussão sobre a letra para uma aula posterior. 

P –    Na aula que vem a gente vai comentar a letra. Gente, 

então, bom final de semana. Ah! Tem outra coisa que eu quero 

pedir. Eu quero que vocês, olhem, escrevam só uma frase pra 

cada pronome demonstrativo, por exemplo, “isto, isso, aquilo” e 

depois uma também para: “disso, dessa, aquilo”. Exatamente. 

Os pronomes e as contrações. 

A –    Uma frase com cada uma? 

P –    É, uma frase com cada uma. 

Uma frase pra cada pronome demonstrativo, por exemplo, 

“isto, isso, aquilo” e depois uma também, para: “disso, desse, 

deste, desta, daquilo” e também “nisto, nesta, naquilo”. Cada 

pronome e cada contração. Me entreguem na próxima aula. É 

uma frase com cada uma. 
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Por último, a professora encerra sua aula assinalando uma tarefa para ser feita em 

casa: escrever uma frase que contextualize o uso de cada pronome demonstrativo. 

Novamente, temos uma atividade praticamente mecânica, de repetição. 

A partir da análise empreendida, as características da aula podem ser, assim, 

resumidas: uso de situações/funções por meio de diálogos, exercícios de escrita com 

ênfase na repetição, foco na forma, principalmente pronúncia, ensino dedutivo de 

gramática, prescrição de regras gramaticais, distinguindo certo de errado, o professor 

é o centro no processo e a interação é do tipo professor-aluno com o professor 

iniciando e controlando turnos. Portanto, conclui-se que a abordagem que direciona 

as atividades da professora é a gramatical que, por vezes, vem revestida, ainda que 

primariamente, de alguns traços comunicativos como, por exemplo, no uso de 

diálogos situacionais (abordagem gramatical comunicativizada). 

4. Concluindo 

Interessou-nos, neste artigo, evidenciar a abordagem de ensino subjacente à 

transcrição sumária de uma aula de PLE ocorrida numa sala de aula em país 

hispanofalante sul-americano. Com base na fundamentação teórica que apresentou 

as duas principais abordagens de ensino – Gramatical e Comunicativa – e uma variante 

da primeira, analisamos a transcrição da aula por meio do procedimento da análise 

de abordagem (ALMEIDA FILHO, 2007; 2008). Assim, identificamos a abordagem 

que norteia a ação do professor na aula transcrita, a saber, a Abordagem Gramatical 

levemente comunicativizada. A maior evidência que nos permitiu chegar a esta 

identificação é o foco flagrante na forma. Este exercício de análise que fizemos é 

primordial para a formação do professor de línguas já que propicia condições para 

uma tomada inicial de consciência da abordagem que pode, com o tempo e novos 

estudos, reorientar sua prática, possibilitando, assim, mudanças futuras. Com isto em 

mente, finalizaremos, aqui, com algumas considerações sobre a centralidade da 

análise de abordagem no processo de formação (reflexiva) do professor e algumas 

implicações deste procedimento com amplo potencial não só para a construção de 

teoria aplicada na área de ensino de línguas como também para a formação de novos 

professores e professores em exercício em termos de limitações para a análise feita 

por nós. 
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Sobre a análise de abordagem, reafirmamos que se trata de um procedimento com 

grande potencial de conscientização do professor sobre a abordagem sob a qual ele 

opera. Só assim ele poderá explicar por que ele ensina de uma dada maneira. A 

análise de abordagem permite ao professor observar sua prática (ou a de outrem), 

descrevê-la, refletir sobre ela e então buscar produzir mudanças. A estas fases, 

acrescentamos a leitura de teoria relevante como forma de alimentar o profissional 

para a construção de uma teoria aplicada. Dessa maneira, relacionamos o 

procedimento metodológico da análise de abordagem com a formação reflexiva do 

professor, seja ela continuada ou inicial. 

O último aspecto a destacar diz respeito à operacionalização da análise da 

abordagem, contrastando com a análise da aula de PLE limitadamente representada 

por uma transcrição sem áudio ou notas de observação. A análise de abordagem pode 

ser feita por meio da observação in loco de aulas típicas gravadas em áudio e vídeo, 

da transcrição das aulas, acrescida de dados do contexto real do ensino como fotos, 

depoimentos de alunos e observadores, entrevistas, protocolos de aprofundamento 

com o professor, visionamento da aula com o professor, história de vida dos agentes 

primários envolvidos e outros. Almeida Filho (1993, p.14) afirma que a análise de 

abordagem levada a cabo e que lança mão destes instrumentos “permite-nos explicar 

com plausibilidade por que os professores ensinam como ensinam e os alunos 

aprendem como aprendem”. Os outros dados do contexto que não somente uma 

simples transcrição realizada por outros que não os analistas não estavam disponíveis 

para a análise. Daí ter surgido o seguinte importante questionamento de caráter 

metodológico: o procedimento da análise de abordagem pode ser aplicado a contento 

mesmo com as restrições que tivemos neste exercício? 

A leitura da análise da aula de PLE nos pareceu rica em detalhes e bastante específica 

na escolha dos focos. Em nenhum momento da análise, percebe-se um desvio da 

teoria sobre as abordagens nem tampouco há incerteza quanto ao que é constatado. 

Isso nos leva a concluir que, mesmo com insuficiência de elementos para serem 

analisados, somos capazes de proceder à análise. Dito de outra forma, apenas uma 

transcrição de aula, mesmo quando tenha sido realizada por outrem com quem não 

temos contato, já constitui material relevante suficiente sobre o qual refletir e analisar 

uma abordagem. Todavia, reconhecemos que o fato de se ter pouco material impõe 

limitações para análise. Várias outras percepções podem nos escapar na hora de 
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analisarmos uma abordagem a partir de uma aula sobre a qual tenhamos elementos 

restritos para a análise. Indubitavelmente, a análise da aula de PLE seria mais 

completa se nos apossássemos de outros dados contextuais como os outrora citados: 

depoimentos, entrevistas, notas de campo etc. Se isso nos fosse possível, 

poderíamos, de certa forma, empreender uma análise contrastiva com todos os 

elementos coletados na busca da compreensão da abordagem de ensinar do 

professor. 

Nosso objetivo em tecer estas últimas considerações é despertar o leitor para o fato 

de que, embora se conduza uma análise de abordagem no limite do possível, ainda 

assim ela pode vir a ser praticável (factível) e frutífera. Entendemos que quanto menor 

for a quantidade de material a ser analisado, maior contato o professor deve ter com 

teorias relevante para que suas chances de uma análise mais completa sejam 

maximizadas.  

Finalizando, o procedimento de análise de abordagem pode ser aplicado a contento 

com muitos ou poucos dados contextuais. Uma análise feita no limite não constitui 

uma impossibilidade; ao contrário, a exemplo da análise que fizemos neste artigo, ela 

é um indicador de um forte potencial de análise, que aponta para aplicações práticas, 

por exemplo, com o uso do referido procedimento para uma formação pré ou em 

serviço. A esse respeito, e com vislumbres de se ter um país com mais e mais 

professores de línguas conscientes de sua abordagem de ensino, passamos a palavra 

final para o texto de ALMEIDA FILHO (2008, p. 14): 

“A [análise de abordagem] (...) é, indubitavelmente, um 

procedimento com amplo potencial não só para a construção de 

teoria aplicada na área de ensino de línguas como também para 

a formação de novos professores e professores em exercício”. 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo pesquisar algumas teorias de ensino e aprendizagem 

de Português como Língua Estrangeira (PLE), focando na competência lexical e 

verificando se essas teorias se articulam com as atividades propostas no livro didático 

Terra Brasil: Curso de Língua e Cultura. 

Palavras-chave: Teorias de ensino e aprendizagem de PLE, competência lexical, 

Terra Brasil. 

Abstract 

This study aims at researching some theories on teaching and learning of Portuguese 

as a Foreign Language (PFL), focusing on the lexical competence, and to verify if 

those theories articulate with the activities proposed in the textbook Terra Brasil: Curso 

de Língua e cultura. 

Keywords:Teaching and learning PFL, lexical competence, Terra Brasil. 

A discussão de questões concernentes ao ensino/aprendizado de português para 

estrangeiros (PLE) vem se desenvolvendo tanto no Brasil quanto no exterior, na 

perspectiva da Linguística Aplicada e dos princípios da Linguística Textual, 

destacando-se, assim, como objetos de pesquisa, o processo pedagógico e a 

competência lingüística, que comporta, entre outras, a competência lexical. 

No que toca à competência lexical para a produção textual escrita, percebe-se que as 

escolhas dos recursos lingüísticos para a produção de um texto representam o grau 

de liberdade dos sujeitos, permitindo-lhes imprimir um estilo próprio de comunicação, 

sem perder de vista a intenção de se fazer entender. 
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O léxico é um componente fundamental da organização lingüística, tanto do ponto de 

vista semântico e gramatical, quanto do ponto de vista textual e discursivo. O sucesso 

no aprendizado de PLE pode ser relacionado ao conhecimento lexical, visto como um 

continuum de níveis e dimensões que sinalizam o grau de proficiência na língua alvo 

e entendido como a capacidade de produzir enunciados adequados a determinados 

gêneros do discurso, ao contexto de produção e ao propósito comunicativo. 

Diante disso, num primeiro momento apresentaremos um estudo sobre léxico e 

vocabulário e como esses termos são utilizados ao longo do tempo, bem como sobre 

teorias que tratam da competência lingüística, da competência lexical e dos processos 

de aquisição de uma segunda língua. 

A partir disso, o livro Terra Brasil será apresentado, visando avaliar o espaço ocupado 

pelo léxico nesse material, bem como entender as estratégias e atividades de 

produção textual propostas com vistas à ampliação da competência lexical do 

aprendiz. 

O livro Terra Brasil: curso de língua e cultura, escrito por ReginaLúcia Péret Dell’Isola 

e Maria José Apparecida de Almeida, é um livro didático destinado a falantes de 

outros idiomas que tenham o interesse em aprender a variante brasileira da Língua 

Portuguesa. 

A obra é divididaem 12 unidades, sendo que as quatro primeiras têm como público 

alvo os principiantes e, as demais, alunos com um conhecimento básico sobre a 

Língua Portuguesa e que buscam um maior desenvolvimento. 

Segundo as autoras, Terra Brasil foi concebido com o objetivo de ser suporte eficaz 

para a aquisição das habilidades de ouvir, falar, ler e escrever em Língua Portuguesa 

do Brasil. Para desenvolver essas habilidades, as autoras propõem diálogos, uso 

comunicativo da linguagem, tarefas, textos para leitura, atividades de escrita e 

produção textual, compreensão auditiva, fonética, aspecto cultural e sistematização 

gramatical. 

As unidades do livro são divididas em tópicos, a saber: 

1) Diálogo: os diálogos contextualizam os temas que são tratados na unidade, de 

forma que são explorados os aspectos e habilidades lingüísticos.  
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2) Na ponta da língua: são focalizados formas e usos da Língua, através de atividades 

de compreensão e escrita. De acordo com as autoras, “sem ignorar a existência dos 

vários níveis de linguagem, buscou-se priorizar a Língua Portuguesa em seu aspecto 

mais formal, menos coloquial”. 

3) Guarde Bem: nesse tópico, o objetivo é a ampliação do conhecimento lexical por 

meio de termos, vocábulos, expressões úteis dentro de uma determinada situação. 

4) Bate-papo: são propostos vários temas para conversas que têm o objetivo 

desenvolver as habilidades de compreensão auditiva e expressão oral. 

5) Sistematizar é preciso...: essa é a seção em que são enfatizadas as estruturas 

lingüísticas formais que são priorizadas em cada unidade. As regras gramaticais são 

explicitadas de forma clara e sucinta. 

6) Leio, logo entendo: esse tópico visa criar estratégias de desenvolver a habilidade 

de compreensão escrita e proporcionar o conhecimento e entendimento de aspectos 

culturais brasileiros, ao mesmo tempo em que busca aumentar/incrementar o 

vocabulário do aprendiz. 

7) Ouça bem!: nessa parte, há propostas de compreensão auditiva, que dão ao aluno 

a oportunidade de conhecer variados registros na Língua Portuguesa. 

8) Sons da terra: essa seção traz sugestões de músicas brasileiras que contribuirão 

para a compreensão auditiva e expressão oral. 

9) Desafio: tarefa comunicativa: o objetivo dessa seção é levar o aluno ausar a Língua 

Portuguesa em uma ação interativa e com um objetivo definido, explorando os 

gêneros textuais. 

10) Almanaque Brasil: essa seção trabalha com aspectos culturais brasileiros que 

traçam o perfil da sociedade, como família, comportamento, lazer, esporte, etc. 

Segundo as autoras, este livro didático surgiu da experiência na área de Português 

como Língua Estrangeira e foi proposto para servir de base no processo de ensino-

aprendizagem de PLE. Percebe-se a grande variedade de gêneros textuais e a 

exploração das habilidades de leitura, produção escrita e produção oral. 
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Para melhor apontarmos o diálogo existente entre algumas teorias e as atividades 

propostas em Terra Brasil, apresentamos, a seguir, os principais conceitos que 

nortearam esta pesquisa. 

Para Genouvrier e Peytard (1973, 279), o léxico individual é o conjunto de todas as 

palavras que, em um dado momento, estão à disposição do locutor; são as palavras 

que ele pode, oportunamente, empregar e compreender. Quanto ao vocabulário, é 

entendido como o conjunto das palavras que o locutor efetivamente emprega em um 

ato de fala, ou seja, é a atualização de certo número de palavras pertencentes ao 

léxico individual do locutor. Eles afirmam que “vocabulário e léxico acham-se em 

relação de inclusão: o vocabulário é sempre uma parte, de dimensões variáveis 

conforme as solicitações de momento, do léxico individual, que, por sua vez, parte 

farte do léxico global.” 

Charaudeau e Maingueneau (2008, 494) ao tratarem da significação desses dois 

“componentes”, dizem que o termo vocabulário é, no uso corrente, compreendido com 

um sinônimo de léxico e que essas duas unidades lexicais designam um conjunto de 

palavras. Além dessa definição, eles apresentam a diferença de significação 

existente. 

A distinção entre léxico e vocabulário é dada por Wagner (1967:17): que 

instala uma relação de inclusão entre o léxico, definido como o ‘conjunto 

de palavras por meio das quais os membros de uma comunidade 

lingüística se comunicam entre si’, e o vocabulário, que vem a ser ‘um 

domínio do léxico que se presta a um inventário e a uma dada 

descrição’. Picoche (1977:45), sem problematizar essa bipartição, a 

explica diferentemente propondo ‘chamar de léxico o conjunto de 

palavras que uma língua coloca à disposição dos locutores, e 

vocabulário o conjunto de palavras utilizadas por um dado locutor em 

dadas circunstâncias’. 

Leffa (2000), ao analisar os aspectos externos e internos da aquisição lexical, explica 

a diferença entre léxico e vocabulário: léxico é entendido como a totalidade de 

palavras existentes em uma língua. Vocabulário, para ele, é considerado uma parte 

do léxico, ou seja, a parte que representa uma determinada área de conhecimento. 
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Para a análise das atividades propostas no livro Terra Brasil, optamos por adotar a 

mesma definição dada por Picoche, extraída do Dicionário de Análise do Discurso de 

Charaudeau e Maingueneau, em que o léxico é o conjunto de palavras que uma língua 

coloca à disposição dos locutores, e o vocabulário o conjunto de palavras utilizadas 

por um dado locutor em dadas circunstâncias. 

Genouvrier e Peytard (1973, 29), ao estabelecerem uma distinção entre o código oral 

e o código escrito, deixam claro que a mensagem oral utiliza elementos informativos 

que a mensagem escrita não reencontra senão de maneira indireta e imperfeita. 

Dentre esses elementos, têm-se as entonações, as pausas, a rapidez da elocução, 

os acentos de intensidade, que são extremamente importantes para a compreensão 

da mensagem por parte do receptor. 

Percebemos, nesse sentido, como Terra Brasil, especialmentea seção “Desafio: 

tarefa comunicativa”, dialoga com as noções de oral/escrito: 

seção que tem como objetivo levar o aprendiz a usar a Língua 

Portuguesa de forma semelhante à maneira que os falantes nativos a 

utilizariam. Portanto, trata-se de uma ação com 

um propósitodirecionado a um ou mais interlocutores. 

É importante destacar que há um diálogo muito próximo entre algumas conceituações 

dadas por Genouvrier e Peytard (1973) e o conteúdo do livro Terra Brasil, 

principalmente no que toca aos aspectos “oral/escrito”, “uso de dicionários” e “ensino 

de vocabulário”. 

Quanto ao aspecto “oral/escrito”, Genouvrier e Peytard (1973) dizem que não se deve 

mais privilegiar um ou outro, mas sim fazer um estudo que possa esclarecer um pelo 

outro. É necessário compreender a dupla realização da língua (oralidade e escrita). É 

nesse sentido que em Terra Brasil encontramos, na introdução de cada unidade, um 

diálogo escrito e, a partir dele, atividades que proporcionam o desenvolvimento da 

leitura e da escrita. 

Quanto ao aspecto “uso de dicionários”, Genouvrier e Peytard (1973) afirmam que o 

leitor, ao consultar um dicionário, tem sempre como motivação profunda resolver um 

problema de sentido, tornar clara uma zona da linguagem que escapa 

provisoriamente a seu uso. Em Terra Brasil, principalmente na seção Guarde bem, 
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são introduzidos termos, juntamente com imagens, para que o conhecimento lexical 

do aprendiz seja ampliado. Outras atividades trabalham esses mesmos termos 

explorados, para que o aprendiz tenha mais facilidade em apreendê-los. Entendemos 

que essa seção tem a mesma função de um dicionário, mas além de explorar o 

significado das palavras, ela o faz através de imagens e da aplicação dos 

termos/expressões utilizados na construção de enunciados. 

O aspecto “ensino de vocabulário”, por sua vez, é tratado por Genouvrier e Peytard 

(1973, 357) como um fator fundamental para enriquecer quantitativa e 

qualitativamente o léxico individual do aprendiz. 

Quantidade, exigindo que os campos lexicais percorridos o sejam em 

sua multiplicidade e diversidade; qualidade, exigindo que os campos 

semânticos sejam explorados minuciosamente, e que se chegue a 

trabalhar com precisão sobre os sinônimos e os homônimos. Digamos 

imediatamente que essa distinção do quantitativo e do qualitativo tem 

valor apenas relativo e que as duas noções são solidárias, pois ensinar 

o aluno a distinguir os <<matizes>> de uma palavra (qualitativo) é ao 

mesmo tempo multiplicar os usos dessa palavra (quantitativo). 

Toda essa questão de ensino de vocabulário é amplamente explorada em todas as 

seções de Terra Brasil, considerando que esse livro objetiva inserir o aprendiz na 

cultura brasileira através da escrita, da leitura, dos aspectos fonológicos, auditivos e 

da sistematização gramatical. Em especial na seção Leio, logo entendo, 

Encontram-se textos para leitura cuidadosamente selecionados com a 

finalidade de ampliar o vocabulário do aluno, de promover o 

desenvolvimento da habilidade de compreensão escrita, além de 

favorecer o entendimento de aspectos culturais do Brasil. 

Para ilustrar a relação entre esses três aspectos analisados (oral/escrito, uso de 

dicionários e ensino de vocabulário, utilizamos o seguinte quadro, adaptado de 

Genouvrier e Peytard (1973, 154): 
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Segundo os autores, “cada um possui, então, somente uma parte mais ou menos 

considerável do léxico de sua língua materna”. Relacionando isso ao 

ensino/aprendizado de PLE, podemos dizer que o desenvolvimento, o aprimoramento 

e a ampliação do vocabulário (ou léxico individual), podem estar diretamente ligados 

à interação entre os sujeitos, à leitura, (ou à imersão na cultura brasileira). 

O livro Terra Brasil fornece ao aprendiz um número diversificado de palavras 

utilizadas em contextos reais, que exigem do aprendiz o emprego de quase a 

totalidade das palavras expostas. Essa estratégia proporciona a ampliação do 

conhecimento lexical e a utilização precisa do vocabulário. Assim, um vasto e 

adequado vocabulário écapaz de proporcionar ao aprendiz a capacidade de veicular 

concepções, observar, compreender e até mesmo de sentir. 

Segundo Garcia(1983, 155), as impressõesadquiridas em contato com o mundo 

físico, através da experiência sensível, são tanto mais vivas quanto mais capazes de 

serem traduzidas em palavras. “É verdade que nossos hábitos lingüísticos afetam 

nosso comportamento e são afetados por ele, pelos hábitos físicos e mentais normais, 

tais como a observação, a percepção, os sentimentos, a emoção, a imaginação.” 

Pode-se dizer que tudo isso está presente no livro Terra Brasil, desde o projeto gráfico 

da capa, que explora a questão das várias “identidades” brasileiras, da natureza, da 

cultura, fatores esses que, gradativamente, são desenvolvidos ao longo das seções 

propostas. Ou seja, os hábitos lingüísticos, físicos e mentais normais tratados por 

Garcia (1983)levarão à clareza dos conteúdos trabalhados. 
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A respeito da significação das palavras, Leffa (2000) diz que a identificação de 

significado que uma palavra tem no dicionário é diferente do significado que ela 

adquire quando está na companhia de outras palavras no texto. Isso pode ser 

percebidoem várias seções de Diálogo que introduzem cada unidade. Na unidade 2, 

por exemplo, são exploradas expressões como “tá de cama”, “a criança tá berrando”, 

“o amor é cego”. Na unidade 4, é explorada a palavra “sereia”. As palavras cama, 

berrando, cego e sereia, na companhia de outras palavras e inseridas em 

determinados contextos, contêm uma significação diferente daquela dada por um 

dicionário. 

Nesse sentido, Leffa (2000)explicaque entre o texto e a palavra existe um processo 

de interação, em que se baseiam algumas regras fundamentais, ou seja, a palavra 

não simplesmente tem um significado a partir do texto, mas é privilegiado um de seus 

possíveis traços semânticos. 

Considerando que, em geral, as palavras podem ter diversas significações, elas têm 

a capacidade de aparecer em vários lugares do texto. Para Leffa (2000), conhecer a 

riqueza das palavras faz parte do que significa conhecer uma língua. Partindo desse 

pressuposto, entende-se que, ao utilizar um vasto vocabulário, Terra Brasil tem a 

intenção de proporcionar ao aprendiz esse conhecimento da língua portuguesa e, a 

partir dele, saber comunicar-se em diferentes situações no cotidiano. 

Com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento da nossa língua, Terra Brasil utiliza de 

diversas estratégias para conduzir o aprendiz ao seu uso eficaz e ao aumento do 

conhecimento lexical, como por exemplo: a repetição de palavras e expressões, 

principalmente nas primeiras unidades do livro, a contínua utilização de palavras 

vinculadas ao contexto (sempre relacionando o texto a atividades) e a figuras, a 

explicação de termos e regras gramaticais. Isso atende ao fator da 

repetição/retomada discutido por Leffa (2000), quando afirma que, ao se ler ou ouvir 

uma palavra apenas uma vez, sem muito envolvimento por parte do leitor/ouvinte, ela 

poderá ser esquecida com grande facilidade; entretanto, quando a palavra é retomada 

e “cognitivamente remexida, processada e manipulada”, tem-se uma grande 

probabilidade de permanecer na memória de longa duração e de se integrar numa 

rede lexical ampla. 
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Percebe-se que, em várias seções de Terra Brasil, como por exemplo, 

em Diálogo, Guarde bem e Leio, logo entendo, são inseridas novas palavras dentro 

de um contexto significativo e que o aprendizado dessas palavras se dá por relações 

intratextuais (inferências dentro do próprio texto) ou por relações intertextuais (através 

de outros textos e atividades dados na própria unidade em estudo). 

A partir dessas constatações, entendemos que essas estratégias de 

ensino/aprendizado da nossa língua constantes das seções acima citadas estão 

relacionadas aos três fatores que Leffa (2000) considera fundamentais para que o 

desenvolvimento do léxico em uma língua ocorra de modo adequado e suficiente: 1) 

seleção do vocabulário a ser aprendido; 2) seleção dos textos a serem usados; 3) 

seleção das estratégias a serem empregadas. 

Conforme Binon (2000), o processo de aquisição de vocabulário não passa pelo 

acúmulo de itens lexicais, mas por etapas intermediárias, ou seja, por meio de uma 

estruturação progressiva. Anderson (1985 apud Binon p.55), considerando o 

aprendizado do vocabulário, prevê três distintas etapas: 1) cognitiva: em que o 

aprendiz consegue incorporar conscientemente conhecimentos novos de ordem 

estática; 2) associativa: em que o aprendiz consegue assimilar progressivamente as 

regras de utilização dos conhecimentos com o intuito de levar a cabo as tarefas; 

3) autonomia: em que as operações se automatizam e permitem que o aprendiz 

consiga mobilizar seus conhecimentos à medida de suas necessidades. Para ele, a 

competência textual e a lexical estão intimamente relacionadas. 

É possível dizer que Terra Brasil situa o vocabulário dentro de uma perspectiva 

comunicativa, que leva em consideração a importância de se ensinar/aprender o 

vocabulário, o público alvo, os objetivos de se estudar e aumentar o vocabulário, bem 

como contextualiza cada atividade. Tudo isso vai ao encontro do pensamento de 

Binon (2000), quando ele diz que “conhecer uma palavra não significa apenas ser 

capaz de fornecer uma definição, mas também contextualizá-la no bojo de seu micro-

sistema de relações paradigmáticas”. 

De acordo com Dell´Isola (2005), apesar de não haver evidências empíricas, o 

contexto tem sido apontado como um fator que leva o aprendiz de uma Língua 

Estrangeira (LE) a compreender uma palavra em um texto escrito na língua que 

estuda. Podemos dizer que Terra Brasil, a partir da contextualização, faz um convite 
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ao aprendiz para a “adivinhação” do significado de itens lexicais desconhecidos. Nas 

primeiras unidades, percebe-se que são exploradas palavras/expressões “básicas” 

da conversação. À medida que o livro avança na exposição de itens lexicais mais 

complexos, o convite é feito considerando palavras/expressões regionais, gírias, 

ironias, ditos populares, inferências. Isso ainda é reforçado em todas as seções de 

cada unidade, pois todas as atividades propostas se correlacionam em questão de 

conteúdo. 

No que tange a todas essas estratégias que levam o aprendiz a se inserir na cultura 

brasileira por meio de textos, Ferraz (2006, 219) afirma que “as relações entre léxico 

e cultura, léxico e sociedade, são, indubitavelmente, muito fortes. 

Todas essas discussões expostas sobre léxico e aquisição de vocabulário no contexto 

de aprendizagem de uma língua estrangeira (LE) podem nos mostrar como essas 

teorias dialogam com as atividades propostas em Terra Brasil, e como é possível, a 

partir de um material didático como suporte, proporcionar ao aprendiz um melhor 

desenvolvimento do seu potencial linguístico na língua alvo. Percebemos, portanto, 

que esse livro didático permite que o aprendiz reorganize o seu material linguístico no 

seu estado de aprendizado e saiba aplicá-lo na Língua Portuguesa. 
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ensino de PLE e de Outras Línguas. Campinas-SP: Pontes Editores, 2011. 

Resumo: 

Apresenta-se, no presente trabalho, uma resenha do livro Fundamentos de 

Abordagem e Formação no ensino de PLE e de Outras Línguas, de José Carlos Paes 

de Almeida Filho, no qual o autor tece considerações sobre vários temas de relevância 

no ensino de Português a falantes de outras línguas, com ênfase nas questões de 

abordagem e formação de professores. A problemática aí discutida não se reveste de 

interesse apenas para o ensino de Português, uma vez que pode iluminar a prática 

do professor de outras línguas estrangeiras, como sugere o pesquisador já no título 

da obra. 

Palavras-chave: ensino de PLE, capacitação de professores, teoria e prática 

pedagógica 

Abstract: 

This paper presents a review of the book Fundamentals and Training Approach in PLE 

and Other Languages teaching, written by José Carlos Paes de Almeida Filho. In this 

work, the author reflects on various topics of relevance to the teaching of the 

Portuguese to speakers of other languages, with emphasis on issues related to 

teaching approach and teacher training. The issues discussed here are of interest not 

only to Portuguese language teaching, since it can illuminate the practice of the 

teacher of other foreign languages, as suggested by the researcher already in the title. 

Keywords: PLE teaching, teacher training, pedagogical theory and practice 

Considerações preliminares 

O livro Fundamentos de Abordagem e Formação no ensino de PLE e de Outras 

Línguas, de José Carlos Paes de Almeida Filho, resulta do encontro da reflexão 

teórica, construída pelo autor no âmbito da Linguística Aplicada, com as experiências 

práticas por ele desenvolvidas no campo de estudos do ensino de Português para 
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falantes de outras línguas. A esse respeito, convém destacar que o Prof. Almeida Filho 

é responsável por extensa lista de publicações – coletâneas por ele organizadas e 

trabalhos de sua autoria - que tomam por objeto de estudo o ensino de Português 

como segunda língua e como língua estrangeira, conjunto de obras produzido 

paralelamente à intensa atividade acadêmica desenvolvida anteriormente na 

UNICAMPI e, em seguida, na UnB. Assim, ministrando aulas na graduação e na Pós-

Graduação das instituições em cujos departamentos tem sido lotado como membro 

efetivo, orientando mestrandos e doutorandos, participando da definição de políticas 

para a SIPLE e implementando-as, participando de projetos especiais como o 

Programa de Formação Integral Continuada de Professores de Português como 

Língua-Não-Materna (Curso PROFIC), o Prof. Almeida Filho vem contribuindo com 

regularidade e consistência para a dinamização de ações no campo da Linguística 

Aplicada ao ensino de Português como língua adicional. 

Estrutura da Obra 

O trabalho apresentado compõe-se de oito capítulos, sendo apenas dois - os 

Capítulos 2 e 4 – escritos em parceria com o Prof. Ricardo Moutinho. Em todos eles, 

sobressai a preocupação com o ensino de línguas e, em particular, com o ensino de 

Português L2/LE, bem como se destaca o desejo decorrente dessa preocupação: o 

de contribuir para a formação de professores. 

No Capítulo 1 – Ensino-Aprendizagem de LE e L2: Fundamentos de Abordagem e 

Formação, o autor sublinha a necessidade de uma postura nova, fundamentada em 

princípios postulados pelas novas tendências da Linguística Aplicada. Critica, em 

consequência, o modelo tradicional de formação de professores, para defender uma 

abordagem em consonância com um novo olhar sobre ensino de línguas estrangeiras 

e capacitação de professores, postura cientificamente fundamentada nos achados 

oriundos de investigações que se concretizam no campo da LA. Tais pontos de vista 

são assim discutidos pelo autor: 

No passado, e ainda hoje, tem predominado o modelo do dizer o que se deve fazer 

no ensino, ou seja, de explicar aos professores em formação o conhecimento 

autorizado sobre o que e como ensinar a língua-alvo seguindo-se as práticas tidas 

como modelares ou recomendáveis. (...) Hoje, o modelo vigente e amplamente 

abrangente para a formação de professores (e de alunos aprendizes no futuro 
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próximo) não é mais, portanto, o prescritivo treinamentista, mas o descritivo-

reflexional-transformador, informado crescentemente por conhecimentos advindos da 

pesquisa e da teoria reorganizada e condensada por autores de larga aceitação 

(teoria relevante com T maiúsculo) e não mais a tradição e arte apenas. (p. 13) 

Convém destacar que o capítulo em tela apresenta cinco divisões, através das quais 

Almeida Filho discute inúmeras questões teóricas e metodológicas centrais para o 

ensino de línguas estrangeiras, cuja presença ele considera imprescindíveis no 

planejamento dos cursos de formação de professores. Assim, além de uma introdução 

e das considerações finais, o autor discute a necessidade de uma base teórica para 

o ensino e a aprendizagem de línguas na Seção 2, discorre sobre um modelo que 

represente o processo de ensinar e aprender uma L2 na Seção 3 e aborda a 

necessidade de uma reflexão específica para a formação de docentes na Seção 4. 

O Capítulo 2 – Sentidos de Ensinar PLE no Mundo, produzido em parceria com o Prof. 

Ricardo Moutinho, da Universidade de Macau, toca numa questão da maior 

atualidade, o PLE no mundo, sobretudo quando se considera que essa língua, falada 

em muitos países, é a língua materna dos brasileiros, maior contingente populacional 

de falantes do Português. Os autores que assinam esse capítulo assim se manifestam 

sobre o interesse crescente pela aprendizagem e pelo ensino dessa língua: 

A discussão sobre como ensinar o português em cursos de PLE no exterior está 

ganhando cada vez mais espaço e intensidade no contexto da oferta desse idioma e 

cultura brasileira no exterior. Isso pode estar ocorrendo em razão da posição que o 

Brasil hoje ocupa no cenário econômico mundial como país emergente (sétima 

economia mundial pelos indicadores de 2010), pela sua atuação no Mercosul 

expandido, pela crescente entrada de capital estrangeiro no país através de empresas 

transnacionais ou acordos políticos e econômicos que o Brasil tem assinado com 

outros países emergentes como a China, Índia, Rússia e África do Sul (os chamados 

BRICS). (p.41-42) 

Convém assinalar que o capítulo aponta também uma série de implicações 

decorrentes do interesse crescente pelo idioma brasileiro: multiplicação de cursos no 

Brasil e no exterior, criação de Centros e Institutos Brasileiros em vários países, 

tratando como um verdadeiro desafio as dificuldades que precisam ser resolvidas 
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nesse campo . Ainda nesse contexto, são formuladas considerações sobre a questão 

da identidade nacional. 

O Capítulo 3 – Ensinar Uma Nova Língua Para Aquisição trata das diferenças nos 

modos de ensinar e aprender uma nova língua. Postula-se a necessidade da adoção 

de uma postura diferenciada em relação ao ensino tradicional de línguas estrangeiras. 

Na oportunidade, Almeida Filho assinala que tal postura ainda não está inteiramente 

instalada nem tampouco bem compreendida por quem toma a si a tarefa de ensinar 

o Português – profissionais e instituições. 

A preocupação com ensinar e aprender o Português é retomada também no Capítulo 

4 – Aprender PLE na Universidade. Agora explorada sob o viés do ensino universitário, 

Almeida Filho e Mourinho sublinham, na análise, as novas necessidades que se 

afiguram em decorrência das mudanças no mundo de hoje. 

Em Gramática e Ensino de Línguas, temática escolhida por Almeida Filho para eixo 

do capítulo cinco, são discutidas duas concepções sobre o lugar da gramática no 

ensino de línguas. Ao fazê-lo, o autor contrapõe a visão racionalista, tradicional e 

cheia de certezas que predominou no ensino de línguas estrangeiras a uma 

abordagem, segundo o autor, “de corte mais ‘naturalista’.” Dessa perspectiva e com 

base nos postulados, por exemplo, de Stephen Krashen (1982), o importante é estar 

na língua interagindo com outros falantes, expondo-se à língua-alvo para adquiri-la de 

fato. 

Ensino de Português Língua Estrangeira/EPLE: a Emergência de uma Área é a 

problemática discutida no Capítulo 6. Para isso, o autor evoca princípios teóricos e 

metodológicos formulados nos cinco primeiros capítulos do livro, sempre dando 

continuidade e ampliando pontos de vista apresentados e discutidos em publicações 

anteriores. 

De atualidade indiscutível no ensino de línguas estrangeiras é a temática explorada 

no Capítulo 7 – Língua Além da Cultura ou Além da Cultura, Língua? Aspectos do 

Ensino da Interculturalidade. Nesse capítulo, a introdução se faz seguir de duas 

seções que discutem de modo particular o lugar do aspecto cultural e a 

interculturalidade no ensino. Reveladora do ponto de vista do autor sobre a matéria é 

esta citação na qual se configura a hipótese por ele sustentada: 
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A hipótese que vamos levantar a partir de uma síntese do nosso momento teórico 

alinhado por um paradigma comunicativo socialmente comprometido é a de que o 

lugar da cultura é o mesmo da língua quando essa se apresenta como ação social 

propositada. A experiência com e na língua-alvo em atividades envolventes e tidas 

como relevantes pelos alunos favorece o trabalho pela consciência cultural do outro 

e da própria L1 na aquisição de uma nova língua. (p. 10) 

Fecha a obra aqui resenhada o Capítulo 8 – Tendências Atuais no Ensino de Línguas. 

Nele, Almeida Filho reúne elementos cruciais desse tipo de ensino, discutidos em oito 

seções, a saber: 1. O aluno aprendente e adquirente, 2. O professor de língua/de uma 

nova língua, 3. Terceiros, 4. A teorização necessária, 5. Objetivos e planejamento do 

ensino, 6. Os materiais, 7. O método, a aula e duas extensões, 8. A avaliação. Nesse 

capítulo, evidencia-se mais uma vez a fidelidade do Prof. Almeida Filho à temática 

que vem ocupando sua atenção ao longo de toda uma existência: a problemática do 

ensino de línguas, que está explícita ou implicitamente presente na reflexão que o 

autor empreende nesse mais recente livro. 

Finalizando 

Constata-se do que até aqui foi dito que o novo livro do Prof. José Carlos Paes de 

Almeida Filho representa mais uma etapa na produção acadêmica de um estudioso 

que desde cedo elegeu como objeto de estudos a realidade complexa de ensinar e 

aprender línguas, com destaque para dois aspectos dessa área: o ensino de 

Português LE/L2 e a formação do professor. Trata-se de mais uma etapa, pois 

certamente novos estudos serão por ele levados a cabo, outras obras serão 

produzidas, sempre buscando articular as conquistas da Linguística Aplicada com a 

experiência de quem tem implementado inúmeros projetos no campo específico do 

ensino de Português como língua não-materna, seja atuando em cursos de formação, 

seja no ensino de pós-graduação formando mestres e doutores. 

Assim, a leitura de Fundamentos de Abordagem e Formação no Ensino de PLE e de 

Outras Línguas, publicado pela Pontes em 2011, representa uma iniciativa de grande 

interesse para quem se inicia ou já milita no campo específico do ensino de Português 

L2/LE, não só pela resenha de teorias e métodos empreendida como pela 

contribuição teórica e prática presente nos capítulos e, de modo mais específico, 

configurada nos Apêndices que permeiam a obra. 
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