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APRESENTAÇÃO 
 
 

Estes anais referem-se ao VII Seminário de Línguas Estrangeiras, evento 
realizado em Goiânia no período de 2 a 4 de setembro de 2009, na Faculdade de 
Letras da Universidade Federal de Goiás, do qual participaram estudantes, 
professores e pesquisadores das áreas de inglês, francês, espanhol e italiano 
desta e de outras instituições de ensino e pesquisa de Goiás e de outros estados.  

O evento teve por objetivo a divulgação de estudos e pesquisas 
linguístico-metodológicas no ensino de línguas estrangeiras e proporcionou o 
contato entre pesquisadores, professores e alunos de graduação e de pós-
graduação, bem como estimulou a interação e a troca de ideias e de experiências 
entre a comunidade acadêmica e professores do ensino fundamental e do 
ensino médio das redes pública e particular de ensino. 

Os 53 trabalhos, aqui publicados, são alguns dos que foram apresentados 
durante o evento e aprovados pelo Conselho Editorial. O conteúdo e a forma 
dos textos são de inteira responsabilidade de seus autores. 

Optou-se por organizar os trabalhos em Conferências e Mesas-Redondas, 
Comunicações e Minicursos e por organizá-los em ordem alfabética, de acordo 
com o título. 

Esperamos que estes Anais possam contribuir para o aperfeiçoamento 
daqueles interessados nas questões teóricas e metodológicas do ensino de 
línguas estrangeiras. 

 
 

Francisco José Quaresma de Figueiredo 
(Organizador) 
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AVANÇOS E DESAFIOS DO ENSINO DE ESPANHOL NOS CICLOS DE 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 
Maria Magdalena Ferreira (SME-Goiânia) 

 

 

ABSTRACT: La escuela pública municipal de Goiânia en el nivel fundamental es ciclada, es decir, su 

organización está basada en las edades de los sujetos: Ciclo I – infancia de 06 los 08 años, ciclo II – 

preadolescencia  de 09 los 11 años y ciclo III – adolescencia de 12 los 14 años. Se considera como el 

primer avance notable de esa red es la institución del concurso público en 1999 para  profesores con  

formación superior para la asignatura de español. De manera que el desafío más grande es convertirse 

en obligatoria la enseñanza de español desde ciclo II, en todas las escuelas de la red municipal 

independiente de la cantidad de agrupaciones o de la elección en el PPP de esta lengua.  

PALABRAS CLAVE: lengua extranjera; español; ciclo; Goiânia. 

 

RESUMO: A escola pública municipal de Goiânia em nível fundamental define-se como ciclada, isto é, 

sua organização varia de acordo com a idade dos alunos, a saber: Ciclo I – infância de 06 a 08 anos, 

Ciclo II – pré-adolescência de 09 a 11 anos e Ciclo III – adolescência de 12 a 14 anos. Considera-se 

como primeiro avanço notável dessa rede a instituição de concurso público ocorrida em 1999 para 

professores com formação superior para a área de espanhol. De forma que o desafio maior é tornar 

obrigatório o ensino de espanhol a partir do Ciclo II, em todas as escolas municipais, independente de 

quantidade de agrupamentos ou escolha em PPP dessa língua.  

PALAVRAS-CHAVE: língua estrangeira; espanhol; ciclo; Goiânia. 

 
Introdução 

 

 Este artigo tem como objetivo principal analisar a implantação do ensino de espanhol na 

Rede Municipal de Goiânia, buscando abrangê-la desde 1999, ano de instauração, aos dias 

atuais, a fim de se tomar nota das perspectivas tanto acerca do quadro evolutivo, quanto de seus 

desafios. Para tal, reconhece-se ser necessário, antes de tudo, compreender a organização, bem 

como a concepção de educação que se tem nessa rede. Além disso, esclarece-se que a escolha 

pelo estudo do espanhol como componente curricular não diz respeito a uma determinação legal 

em detrimento de qualquer outro idioma. A língua espanhola foi implantada na rede municipal 

como acréscimo à chamada organização ciclada. Portanto, no município de Goiânia, através da 

Secretaria Municipal de Educação (SME), é que se deu a possibilidade de implantar este idioma, 

ainda que, inicialmente, apenas no ciclo II. Cumpre dizer que o presente artigo basear-se-á em 

pesquisas realizadas em documentos oficiais da Rede Municipal de Goiânia, como nas Bases 

Legais para a Educação Nacional. 

 
Implantação da escola ciclada em Goiânia 

 

 A implantação da escola ciclada no município de Goiânia ocorreu de maneira gradativa. 

Por isso, é preciso apontar as datas relevantes no que diz respeito à implantação dos Ciclos de 

Desenvolvimento e Formação Humana na Rede Municipal de Educação de Goiânia com o 

intuito de delimitar o início do ensino de espanhol nessa rede.  

Sabe-se que, em 1993, foi implantada, parcialmente, na Rede Municipal de Educação de 

Goiânia, a organização dos ciclos de formação no ensino fundamental, conforme previsto na Lei 

9394/96 (LDBEN), referente ao Artigo 23: ŖA educação básica poderá organizar-se em séries 

anuais, períodos semestrais, ciclos (grifo nosso), alternância regular de períodos de estudos, 

grupos não-seriados, com base na idade (grifo nosso), na competência e em outros critérios, 

ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem 

assim o recomendarŗ e ao Artigo 32, inciso IV, parágrafo primeiro: ŖÉ facultado aos sistemas de 

ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.ŗ (grifo nosso). Essa forma de organização 
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prevista pela LDBEN foi, também, aprovada pelo Conselho Municipal de Educação Ŕ 

Resolução Ŕ CME nº 214, de 9 de dezembro de 2004 e Resolução nº 119, de 25 de junho de 

2008. 

 Inicialmente, o município implantou o ciclo estruturando-o em quatro outros ciclos, que, 

por sua vez, correspondiam à seriação, de modo a fazer com que o ciclo I correspondesse à 

alfabetização, à primeira e à segunda série; o ciclo II à terceira e à quarta série; o ciclo III à 

quinta e sexta série e, finalmente, o ciclo IV à sétima e oitava série. Cabe ressaltar que o ciclo I, 

nesse mesmo ano, foi implantado em todas as escolas da RME e o ciclo II em quarenta escolas, 

compondo, assim, o Projeto Escola para o Século XXI.  

 A universalização desse projeto, com base nas experiências de 1998, se deu de forma 

gradativa, nos anos de 1999 e 2000, além de que em 1999, houve uma reformulação na estrutura 

dos ciclos que passaram de quatro para três. Essa alteração ocorreu porque havia problemas de 

fluxo escolar, agravados tanto pelo alto índice de reprovação na quinta série, como pela grande 

diversidade de disciplina e de professores (situação que dificultava a adaptação dos alunos). 

 Para minimizar esses problemas, nessa nova organização escolar incluiu-se a quinta 

série no ciclo II. Também, essa nova estrutura propunha rompimento com a concepção de 

ensino fragmentado por disciplina, visto que esse projeto tinha uma característica 

transdisciplinar e, principalmente, trazia em sua orientação a concepção de ciclos baseados nas 

fases do desenvolvimento humano. Logo, um novo panorama passa a se configurar na RME, 

entre os anos de 2001 e 2004: 143 escolas passam a oferecer ensino fundamental, organizando-

se em ciclo I; 47 escolas, em ciclo II e 13 escolas, em ciclo III.  

 Conforme relatado na Proposta Político-Pedagógica para a Educação Fundamental da 

Infância e da Adolescência da RME, à medida que a melhoria das condições de trabalho dos 

professores que atuaram nas cinquenta escolas e que aderiram ao projeto ŖEscola para o Século 

XXIŗ foi se tornando visível, muitas outras escolas sentiram-se motivadas a participar de forma 

voluntária e independente, ou seja, sem o compromisso de seguir as diretrizes estabelecidas pelo 

projeto. Essa motivação se deu em virtude de que todas as escolas organizadas em ciclo I 

gozavam de vantagens em relação às demais. Tais vantagens diziam respeito ao número maior 

de professores e respectivas cargas horárias, à maior remuneração, bem como a melhores 

condições de trabalho. 

 A gestão apreendida entre os anos de 2001 e 2004 e denominada ŖGestão Democrática 

Popularŗ promoveu a mobilização dos profissionais da Educação em torno da discussão sobre a 

constituição da proposta pedagógica da RME. O resultado dessas discussões foi que, em 2002, o 

segundo ciclo passou a ser organizado na totalidade das escolas municipais e, em 2003, 

conferia-se a organização do terceiro ciclo. 

 Em contrapartida, com a inclusão dos alunos com 12, 13 e 14 anos nesse terceiro ciclo, 

a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia decide romper em definitivo com o restante da 

organização seriada, ainda existente na rede, a fim de atender alunos nessas faixas etárias.  

Dessa forma, é que se vê consolidar a organização em ciclos em todas as escolas da rede, no 

período diurno. 

 A estruturação do ensino diurno da Secretaria Municipal de Goiânia em três ciclos, 

totalizando nove anos de Ensino  Fundamental  foi  o  que  permitiu  a  organização  do alunado  

por  faixas  etárias,  estas  correspondentes  às  fases  do  desenvolvimento  humano. As  fases  

são,  pois, determinadas a partir das idades dos alunos, sendo denominadas do seguinte  modo:  

Infância,  Pré-adolescência  e  Adolescência,  correspondendo  respectivamente às  idades  de  6,  

7  e  8  anos (Ciclo I); 9, 10 e 11 anos (Ciclo II) e  12,  13  e 14 anos (Ciclo III). 

 Logo, essa escola pensada a partir dos tempos de vida passa a respeitar os ciclos de 

desenvolvimento humano e, consequentemente, garante a organização do trabalho, dos tempos, 

dos espaços, dos saberes e das experiências de socialização de uma maneira mais respeitosa 

com a temporalidade de cada indivíduo.  

 A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia ao assumir como eixo estruturante de 

sua Proposta Político-Pedagógica lança mão da teoria histórico-cultural que diz que: 
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O desenvolvimento humano é, ao mesmo tempo, orgânico e social, 

envolvendo aspectos biológicos, psicológicos e culturais e que a 

aprendizagem está associada a fatores que interagem mutuamente como a 

atenção, a memória, a percepção, o pensamento e a imaginação, 

denominados por Vigotsky, de funções psicológicas superiores que se 

relacionam com os processos de maturação no indivíduo. (SME, 2004, p. 

31) 

 

Dessa feita, com essa organização em ciclos sustentada pela teoria histórico-cultural a 

prefeitura municipal de Goiânia passa a assegurar um modelo diferenciado de educação em 

Goiás, apontando para avanços que, até então, estavam previstos apenas em leis. 

 
Primeiros avanços 

 

Em meio a essa estruturação e organização dos ciclos, há a instituição de concurso 

público para professores de espanhol. Logo, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia 

avança por oferecer o ensino dessa língua no nível fundamental, antecipando uma exigência 

legal do ensino de espanhol na rede pública como segunda língua estrangeira. Tal exigência, é 

preciso que se diga, só entrou em vigência com a assinatura do presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, ao sancionar o Projeto de Lei nº 3987, de 2000, de autoria do deputado 

Átila Lira (PSDB/PI), sendo aprovado pelo Congresso Nacional no dia 7 de julho e publicado 

em 05/08/2005. Esse fato, portanto, foi que tornou obrigatória a oferta da língua espanhola nas 

escolas públicas e privadas de Ensino Médio.   

Sabe-se que em 1999, foram aprovados 38 professores de espanhol. Os aprovados foram 

convocados à medida que foram surgindo vagas no ciclo II. Há de se convir que esse ato da 

Secretaria de Educação Municipal é relevante, uma vez que, segundo o Projeto de Lei nº 3987, a 

obrigatoriedade do ensino de espanhol é para o Ensino Médio e não para o Ensino Fundamental. 

Tão logo, torna-se crucial ressaltar dois fatos relevantes quanto ao ensino de línguas estrangeiras 

no município de Goiânia. São eles: 1) o ensino do inglês também nessa época era oferecido pela 

rede municipal, o que dava aos alunos das escolas municipais a oportunidade de estudar mais de 

uma língua estrangeira; 2) com a ampliação do ensino de mais de um idioma para o ensino 

fundamental, a língua espanhola passa a ser oferecida a alunos cada vez mais jovens, uma vez 

que as idades dos alunos do Ciclo II são 9, 10 e 11 anos. Decorre daí que essa atitude da rede 

torna-se significativa, quando do atendimento, naquele período, do dispositivo legal do Artigo 

26, § 5º, da LDBEN/96: 
 

Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 

da quinta série, o ensino e pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição.  

 

A partir disso, é que se passa a ter o ensino do espanhol nas escolas municipais 

ministrado por professores com formação superior nessa área. Fato que, evidentemente, fez com 

que esta rede se diferenciasse das outras, uma vez que, nestas, tal exigência do diploma não 

existia, de modo que qualquer falante nativo de espanhol ou o profissional de outras áreas que, 

por afinidade com a língua espanhola ou mesmo por falta de senso crítico, poderia assumir as 

aulas. Isso porque para muitos ocorria a falsa ilusão de que essa língua não passaria de um 

português mal falado, com alguns ditongos a mais. 
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Desafios 

 

 Os desafios do ensino de espanhol na Rede Municipal de Educação são muitos, porém, 

o de maior urgência é o do movimento político-sindical. Assim, o Sindicato dos Professores 

precisa mobilizar os professores de espanhol e a comunidade (gestores, professores, alunos, pais 

e autoridades educacionais) para a necessidade de oferecer o ensino de espanhol a partir do ciclo 

II, como está previsto em lei, uma vez que há profissionais habilitados pelas várias 

universidades existentes em nossa cidade. Também é papel do sindicato informar à população 

que muitos países que fazem fronteira com o Brasil falam a Ŗirmã do portuguêsŗ. Condição essa 

que favorece a aprendizagem do espanhol como segunda língua, conforme assegura Dejuán 

Espinet (1997, p. 9): 
 

Como es bien sabido, la lengua española y la lengua portuguesa tienen el 

mismo origen y comparten aspectos importantes de su evolución. Para un 

lusohablante la lengua española es relativamente fácil de entender, tanto oral 

como escrita, y por lo tanto es frecuente que se aventure a hablarla aunque no 

la haya estudiado con seriedad. Es frecuente también, por la misma razón, 

que algunos alumnos sin gran motivación para el estudio de lenguas 

extranjeras deciden estudiar esa lengua y no otras. 

 

 Todavia, o desafio maior parece ser ainda o de tornar efetivo o ensino de espanhol a 

partir do ciclo II, tal como o inglês o é, em todas as escolas da rede municipal, independente de 

quantidade de agrupamentos ou escolha feita no Projeto Político-Pedagógico por essa língua. 

Isso porque, com a adoção do espanhol como segunda língua, não há dúvidas de que ela seria 

mais uma área do conhecimento a contribuir para, conforme as Diretrizes para Educação 

Fundamental da Infância e Adolescência concernente à área de Línguas Estrangeiras asseguram, 

Ŗo aperfeiçoamento da leitura, da escrita, da fala e do entendimento oral, ou seja, a compreensão 

das estruturas linguísticas e discursivas da língua maternaŗ (2009, p. 55). 

Em síntese: a alfabetização do sujeito nessa língua irmã do português contribui de modo 

significativo para que o processo de letramento dos alunos se enriqueça. 

 
Considerações finais 

 

 Mesmo tendo se antecipado às demais redes, ao realizar concurso público, no ano de 

1999 para contratação de professores de espanhol para seu quadro de carreira, a Secretaria de 

Educação Municipal de Goiânia não se preocupou em adotar um direcionamento para que esse 

profissional ocupasse o cargo para o qual fora habilitado no certame. Assim, nos dias atuais, 

esses profissionais, segundo as Diretrizes Organizacionais para o ano de 2009, não podem ser 

modulados no Ciclo II, onde inicialmente encontravam-se lotados. 

 Os números mostram que dos 38 professores aprovados no concurso, somente 12 atuam 

na área de espanhol, no Ciclo III. E estes professores que ainda permanecem nessa área, o fazem 

porque não se submeteram às pressões para assumirem a área de Língua Portuguesa, alegando, 

por direito, que devem atuar na área para qual foram aprovados no concurso. Quanto aos demais 

professores de espanhol que permanecem no município, o mesmo não pode se dizer, pois atuam 

na área de Língua Portuguesa ou fazem parte da equipe diretiva das escolas, conforme 

documento da rede.  

 Esse posicionamento da rede municipal emperrou a incursão dessa língua no seu 

currículo, já que é impossível que com essa quantidade de profissionais se consiga atender a 

demanda de um total de 160 escolas que oferecem o Ciclo III (dados de junho/2009 da 

Secretaria de Educação).  Nesse sentido, acredita-se que para que o espanhol se efetive na Rede 

Municipal de Educação de Goiânia deve-se tanto realizar um segundo concurso público para 

profissionais dessa área, quanto se deve exigir da instituição a formação de um quadro de 

carreira de atuação desse profissional.   
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CONSTRUINDO PONTES NA PESQUISA EM LINGUÍSTICA APLICADA: 

UM OLHAR TRANSDISCIPLINAR SOBRE  

A SALA DE AULA DE LÍNGUA INGLESA 
 

Carla Janaina Figueredo (FL-UFG) 
 

 

ABSTRACT: In this article, partial results concerning the research on the interaction between seven 

Brazilian students of English and their Irish teacher in the language classroom are presented. It also 

aims at understanding how the participants‟ intercultural comprehension took place throughout the 

lessons and how their images about themselves and about the others with whom they had a dialogue were 

being constructed. This way, the bakhtinian dialogical principle is taken into consideration. The 

outcomes point out that the participants‟ intercultural comprehension takes place in a dialogical oral 

production, characterised by the interaction between their languages and cultures.  

KEYWORDS: transdisciplinarity; dialogism; English as a lingua-culture; foreign language classroom. 

 

RESUMO: Neste artigo, são apresentados resultados parciais de uma pesquisa acerca das interações 

entre sete alunos brasileiros de inglês e de seu professor irlandês no contexto da sala de aula. 

Objetivamos entender o modo como a compreensão intercultural dos participantes se dava ao longo das 

aulas e como suas imagens sobre si mesmos e sobre o Outro com quem dialogavam estavam sendo 

construídas. Assim, exploramos algumas diretrizes do princípio dialógico de Bakhtin. Os resultados 

mostraram que a compreensão intercultural dos participantes se dava por meio de uma produção oral 

dialógica, permeada pela interação de suas línguas e culturas.  

PALAVRAS-CHAVE: transdisciplinaridade; dialogismo; inglês como língua-cultura; sala de aula de LE. 

 
Introdução 

 

A complexidade que permeia o processo ensino-aprendizagem de inglês como língua-

cultura estrangeira nos leva a assumir que o aprendiz de inglês não deve ser unicamente exposto 

a simples informações tais como rituais, datas comemorativas, crenças, comida, folclore e dados 

estatísticos, geralmente provenientes de países como os Estados Unidos e a Inglaterra. Ao 

contrário dessa perspectiva, o processo ensino-aprendizagem de inglês deve abranger uma 

esfera de interculturalidade em que os indivíduos possam considerar e refletir sobre sua própria 

língua-cultura em face da língua-cultura estrangeira. Ao longo desse processo, é fundamental 

considerar que a aprendizagem de uma língua-cultura estrangeira não significa fazer com que os 

aprendizes assumam obrigatoriamente o comportamento do Outro da LE de acordo com suas 

convenções. A ênfase deve estar na abordagem dos aspectos pragmáticos emergentes em cada 

língua-cultura, incluindo a do aprendiz, para que ele os reconheça e seja capaz de utilizar a LE 

de forma consciente, buscando, com isso, expressar suas ideias, personalidades e escolhas e, 

assim, concretizar seus alvos comunicativos (HINKEL, 1999; KRAMSCH 2001; REES, 2003; 

BRUN, 2004; SALVADORI; CRUNFLI, 2004).  

Além disso, o ensino e a aprendizagem da língua-cultura estrangeira na sala de aula 

devem estar substancialmente calcados na revelação das diferenças, de modo que professor e 

aprendizes tenham suas concepções de mundo ampliadas a ponto de reconhecerem, também, a 

diversidade existente dentro de cada nação (e até mesmo dentro da sala de aula), ou melhor, sua 

pluralidade cultural que engloba fatores como idade, gênero, classe social, origens regionais e 

étnicas. É, portanto, crucial que professor e aprendizes de inglês estejam dispostos a discutir a 

representatividade das formas e uso da LE e como esses fatores afetam suas interações com a 

língua-cultura alvo (DAMEN, 1987; KRAMSCH, 1995, 1997, 1998, 2001). Sintetizando, 

Prodromou (1992, p. 49) faz-nos lembrar que 

 
[n]o ensino de qualquer língua, nós transmitimos informações e, 

consequentemente, poder; no ensino de inglês, além de informarmos os 

aprendizes acerca do Presente Perfeito, transmitimos a eles, também, o poder 
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de conhecer e cuidar melhor do mundo onde eles vivem. A língua inglesa 

está no centro da cultura internacional e global. Trata-se de uma atividade 

cultural; trata-se de uma atividade importante. 

 

Ao compreendermos, então, que a aprendizagem de uma língua estrangeira requer de 

seus aprendizes um conhecimento significativo dos elementos culturais que a permeiam, 

também estamos certos acerca da importância de promovermos esse mesmo processo em sala de 

aula de inglês como LE, sobretudo pelas potencialidades que a interação entre as diversas 

culturas que compõem esse universo podem gerar no aprimoramento da competência 

comunicativa. Levando-se em consideração o que foi discutido anteriormente, a 

problematização deste estudo encontra-se na seguinte pergunta: 

 Como a compreensão intercultural dos participantes se dá ao longo das aulas de inglês 

como LE e como suas imagens sobre si mesmos e sobre o Outro da língua-cultura estrangeira 

estão sendo construídas? 

No próximo tópico, serão apresentados os fundamentos teóricos que sustentam nossas 

discussões. 

 
Referencial teórico 

 

Ancorado na perspectiva interacionista da linguagem e no seu valor sócio-histórico e 

cultural, Bakhtin nos revela que o dinamismo inerente à língua é tão-somente governado por 

uma relação dialógica que, segundo ele, Ŗé uma relação (de sentido) que se estabelece entre 

enunciados na comunicação verbal. Dois enunciados quaisquer, se justapostos no plano do 

sentido (não como objeto ou exemplo linguístico), entabularão uma relação dialógicaŗ 

(BAKHTIN, 1997, p. 345-6). O princípio dialógico presente nas interações verbais revela-se por 

meio da produção e da compreensão dos significados, os quais estão impregnados de 

singularidades, sempre afetadas e alteradas pelas relações construídas entre o Eu (locutor ou 

falante) e o Outro (receptor ou destinatário) que constantemente se Ŗinterdefinem, se 

interpenetram, sem se fundirem ou se confundiremŗ (BRAIT, 2005b, p. 80).  

Trata-se, na verdade, de relações marcadas por uma profunda originalidade na 

construção dos sentidos, mas que não se restringem apenas às réplicas de um diálogo comum, 

formado por perguntas e respostas. O princípio dialógico é mais extenso, mais variado e mais 

complexo (BAKHTIN, 1981, 1997, 1998, 2004). Mesmo que um determinado locutor esteja 

distante de seu interlocutor no tempo e no espaço, ou suponhamos que jamais houve um 

encontro entre eles antes, é possível estabelecer uma relação dialógica entre ambos se tão-

somente houver uma confrontação ou convergência de sentidos entre os seus mais diversos 

pontos de vista e opiniões. O caráter dialógico da linguagem é, portanto, atemporal, pois não se 

limita ao aqui e agora, mas pode também advir de intersecções com o passado (diálogos 

retrospectivos) e, da mesma forma, se lançar no futuro por meio de diálogos prospectivos. 

Grosso modo, as relações dialógicas se estabelecem em uma oposição à composição 

monológica, pois o simples fato de o indivíduo pensar ou falar consigo mesmo já se revela uma 

relação dialógica (CLARK; HOLQUIST, 2004; BRAIT, 2005a; CUNHA, 2005; DAHLET, 

2005; SCHNAIDERMAN, 2005; SOBRAL, 2005), além do que, para Bakhtin (1997, p. 350), 

Ŗa relação com o sentido é sempre dialógica. O ato de compreensão já é dialógicoŗ.  

Na concepção de Bakhtin (1997, 1998), por mais que as vozes sejam únicas, o Eu somente é 

capaz de construir e reconhecer sua imagem por meio de um processo comunicativo e interacional 

com o Outro, ou mais precisamente, o Eu só existe a partir do diálogo com os outros Eus. É, pois, na 

interação com outras vozes e consciências, que o Eu se define e reflete sua individualidade, sua 

marca identitária, visto que, pela relação dialógica, os interlocutores expressam, mutuamente, suas 

personalidades, opiniões e ideais.  
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Nessa perspectiva, Bakhtin (1997) define três formas distintas de diálogo na formação do 

Eu, que seriam: o Eu para mim, ou seja, como o Eu vê a si mesmo, sua auto-percepção; o Eu para os 

outros, isto é, como o Eu é visto e percebido pelos outros; e o Outro para mim, ou melhor, a 

percepção que o Eu possui acerca do Outro. Bezerra (2005, p. 194) complementa dizendo que Ŗeu 

me projeto no outro que também se projeta em mim, nossa comunicação dialógica requer que meu 

reflexo se projete nele e o dele em mimŗ. Isso implica que o Eu se compreende quando olha para o 

Outro e, por mais que existam diferenças entre ambos, o processo comunicativo somente se 

estabelece pela interação de suas vozes, de seus sentidos e, consequentemente, por sua relação 

dialógica (BRAIT, 2005a; CUNHA, 2005; SCHNAIDERMAN, 2005).  

Seguindo essa linha de pensamento, Bakhtin (1997, 1998) ressalta que, como seres em 

constante evolução e passíveis de mudanças, os sujeitos e suas vozes se caracterizam, sobretudo, 

pela inconclusibilidade, pois o valor conferido à figura do Outro, capaz de falar e responder por 

si mesmo, transforma a língua e sua realidade social em uma fonte inesgotável de interações e 

diálogos. 

No item seguinte, discutiremos o caráter transdisciplinar deste estudo e, por 

conseguinte, os dados coletados à luz da fundamentação teórica adotada. 

 
O contexto da pesquisa e a discussão dos dados 

 

Esta pesquisa ocorreu ao longo de um semestre e seus dados foram coletados durante as 

aulas de um curso de extensão intitulado Oral/Written Communication in English, oferecido por 

uma universidade particular do Estado de Goiás. Sete alunos de inglês e seu professor de origem 

irlandesa fizeram parte do estudo. Os dados são proveniente de questionários, gravações em 

vídeo, diários e entrevistas. Para este artigo, destacaremos apenas alguns trechos das entrevistas. 

Faz-se importante ressaltar que se trata de uma pesquisa qualitativa, de base interpretativista, 

essencialmente identificada com o aspecto transdisciplinar da Linguística Aplicada.  

  Relacionar o conceito de transdisciplinaridade às pesquisas concernentes ao ensino e 

aprendizagem de línguas, uma das áreas de atuação da Linguística Aplicada, é reconhecer que 

os estudos realizados nesse campo orientam-se para uma prática ou uma ação social. Em outros 

termos, os resultados provenientes dessas investigações geram conhecimentos que podem 

beneficiar não somente o pesquisador, mas, sobretudo, aqueles que se dispõem a relatar suas 

experiências, compreensões e expectativas acerca do objeto de estudo em questão. Os 

participantes envolvidos no processo investigativo são, portanto, reconhecidos como agentes 

sociais que interferem significativamente na construção sociocultural do contexto em que a 

pesquisa é realizada. O estudo gerado no ambiente em que suas ações são co-construídas, como 

no caso da sala de aula de inglês como LE, os leva à percepção dos elementos linguísticos e 

culturais de uma forma singular. Tal fato nos faz crer que, talvez, sem a presença de uma 

investigação que os instigue a refletir sobre o universo da sala de aula de língua-cultura 

estrangeira, sua sensibilidade em compreender quem é o Outro da LE poderia ser afetada ao 

longo de suas interações.  

A pesquisa caracterizada pela transdisciplinaridade é uma investigação direcionada à 

obtenção de saberes contextualizados, advindos de fontes diversificadas de conhecimento, as 

quais podem responder de forma coerente e esclarecedora à problematização revelada pelo 

processo investigativo. Na visão de Moita Lopes (2004, p. 119), Ŗ[i]sto implica que a distinção 

tradicional entre conhecimento básico e aplicado deixa de existir, já que, devido à natureza 

transdisciplinar deste modo de investigação, a teoria informa a prática e a prática informa a 

teoriaŗ. 

 Acreditamos que este estudo traz consigo esse perfil transdisciplinar pelo fato de nos 

direcionar a um olhar muito mais acurado sobre a sala de aula de inglês como LE, tendo em 

vista que somos apoiados por uma teoria do diálogo que nos leva a vislumbrar as interações 

sociais como meios de constituição sociocultural dos sujeitos. Não estamos unicamente tratando 

de aspectos linguísticos, mas, também, de aspectos discursivos, identitários, essencialmente 
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culturais. É na responsabilidade social de uma pesquisa como essa que somos capazes de 

compreender melhor o processo ensino-aprendizagem de uma língua-cultura estrangeira e, 

acima de tudo, as percepções de mundo e de vida que movem os membros da sala de aula em 

seus diálogos interculturais. 

 Os recortes selecionados para a nossa discussão encontram-se categorizados conforme 

os direcionamentos dados pelos participantes ao longo das entrevistas. Discutiremos algumas de 

suas percepções sobre os eventos sociais da sala de aula de inglês com base nas três formas de 

diálogo apontadas por Bakhtin (1997) na constituição dos sujeitos, ou seja, o Eu para mim, o Eu 

para o Outro, e o Outro para mim. 

 

 O Eu para mim 

 

As identidades dos participantes e a forma como eles se reconheceram foram reveladas 

por meio do confronto entre as suas interpretações culturais e aquelas construídas pelo Outro ao 

longo do processo dialógico. O confronto com o Outro nos faz descobrir quem somos. 

 

- Percepções sobre a micro-cultura da sala de aula 

 

A micro-cultura dessa sala de aula se revelou por meio de interações sociais marcadas 

pelo clima de confiança instaurado por esse grupo no decorrer de suas práticas discursivas e tal 

fato não somente lhes assegurou maiores oportunidades de participação, como também pôde 

proporcionar encontros e diálogos com diferentes culturas. No trecho a seguir, Ana nos mostra 

como ela se reconhece como falante de inglês, ou seja, não como uma reprodutora das 

variedades britânica ou americana, mas como autora dentro da língua-cultura estrangeira que 

está adquirindo, sendo, portanto, uma variedade caracterizada por ela como Řinglês brasileiroř. 

Veja no exemplo: 

 
Exemplo 1 

É um inglês brasileiro, falado por brasileiras, brasileiros, é um inglês razoável, eu acho que o nosso nível 

não é tão ruim, não é excelente, claro, mas é um inglês Řentendívelř. A comunicação é bem-sucedida, 

então, é o que interessa, né! (Ana Ŕ entrevista) 

 

- Percepções sobre as contribuições das aulas 

 

As aulas se mostraram profícuas em trocas de experiências socioculturais por meio da 

LE e, indubitavelmente, foram responsáveis por uma maior compreensão intercultural entre os 

membros da sala de aula e os inúmeros Outros, ora provenientes da LE ora advindos da própria 

língua-cultura dos aprendizes. É importante notar que os participantes percebem o encontro de 

diferentes culturas e os diálogos entre elas e, sobretudo, os pontos positivos trazidos para o 

processo ensino-aprendizagem do inglês. No seguinte relato, há uma ênfase nessas 

contribuições: 

 
Exemplo 2  

Está sendo bem enriquecedora essa experiência, a coisa da troca de informações, de cultura, né, o 

acréscimo de vocabulário. Cada pessoa tem a sua cultura particular, cada um carrega um pouco dos 

ambientes em que viveu, né, das pessoas com quem convive. Não tem sido só sobre a língua estrangeira, 

sobre o país falante dessa língua, não, a gente tem falado muito também da cultura nossa. A gente tá 

falando em língua estrangeira, mas a gente tem falado muito das coisas nossas mesmo. (Sofia Ŕ 

entrevista) 
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- Percepções sobre o professor falante nativo de inglês 

 

Os dados nos mostram que o mito da natividade ainda influencia a concepção de alguns 

aprendizes quanto aos saberes linguístico e cultural de um falante que possui o inglês como 

primeira língua. Em outras palavras, a figura do falante nativo, seja de qualquer língua, ainda é 

compreendida como a autoridade máxima do saber, capaz de conhecer todos os pormenores da 

língua que fala, sendo, portanto, o único a Ŗdominá-laŗ. Com base nessa visão, muitos 

aprendizes de inglês como LE normalmente se sentem frustrados com relação ao seu 

desempenho linguístico-comunicativo, visto que a busca pela Ŗperfeição do falante nativoŗ é 

algo infindável. Ana, por exemplo, demonstra uma certa glorificação do Outro da LE, não sendo 

capaz de se reconhecer como uma falante legítima da língua inglesa. 

 
Exemplo 3 

Eu chamaria de excelente aquele que é nativo, tem uma boa pronúncia. Porque nós, por mais que nós, a 

gente tenta, tenta, mas nós temos o sotaque, a entonação um pouco diferente e tal. (AnaŔ entrevista) 

 

Por outro lado, Laura parece demonstrar uma consciência crítica maior quando afirma 

que ambos, nativo e não-nativo, podem contribuir para o processo ensino-aprendizagem de 

inglês como LE. Sendo assim, acreditamos que ela, mesmo diante do Outro que possui o inglês 

como primeira língua, se vê como autora de suas práticas discursivas em inglês, reconhecendo, 

assim, sua identidade como falante legítima dessa língua. É o que observamos em seu 

depoimento: 

 
Exemplo 4 

Os alunos estão sempre fazendo uma transferência, tentando entender o outro baseado na própria cultura e 

o professor nativo, o que ele passa?, Ele passa essa questão da vivência dele como nativo e a pessoa acaba 

aprendendo. Às vezes, no caso, a pessoa não é nativa, mas ele teve a experiência também, ele contribui da 

mesma forma, mesmo não sendo nativo. (Laura Ŕ entrevista) 

 

 É de extrema importância que o contexto da sala de aula de língua-cultura estrangeira 

abrigue cada vez mais discussões que tratem da imagem que os aprendizes possuem acerca de si 

mesmos, principalmente no que diz respeito à identidade de falante legítimo de língua inglesa. É 

preciso que tanto o professor quanto seus alunos dialoguem acerca de quem realmente possui o 

inglês, levando-se em consideração seu status de língua internacional e, sobretudo, o conceito 

de apropriação de uma L2/LE. Em outras palavras, apropriar-se de uma outra língua não 

significa apenas adquirir conhecimentos sobre suas estruturas gramaticais e suas manifestações 

comunicativas, é, também, ser capaz de apreender suas diferentes formas de conceber o mundo 

circundante, além de utilizá-la como instrumento na expressão de suas próprias ideias, opiniões, 

valores e crenças (FIGUEREDO, 2007). 

 

 O Eu para o Outro 

 

É na apreensão do olhar do Outro sobre o Eu que os participantes refletiram sobre como 

deveriam se posicionar diante dele e, assim, discutir as razões pelas quais o Outro os avalia de 

uma forma e não de outra.  

 

- Percepções sobre conflitos interculturais na sala de aula de LE  

 

Percebemos pela fala de Morgana, no exemplo 5, a importância da presença de conflitos 

interculturais no contexto da sala de aula, de modo que os alunos possam ampliar sua 

consciência crítica ao longo das discussões. Com as reflexões geradas em torno de um texto 

levado pelo professor, por meio do qual Morgana percebe como um determinado jornal 

britânico deprecia e discrimina a figura de um brasileiro, a aprendiz, que antes se colocava a 
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favor do autor do texto e contra o imigrante brasileiro residente na Inglaterra, passou a 

compreender o caso a partir de uma outra perspectiva. Isso talvez nos evidencie que a 

construção de pontes interligando as diferentes percepções sobre o assunto a conduziu a outras 

interpretações sobre a forma como o Outro da língua-cultura estrangeira compreende, muitas 

vezes, as culturas que marcam as identidades dos aprendizes brasileiros e tal fato fez com que 

ela se reposicionasse frente à opinião distorcida desse Outro sobre sua dimensão cultural. 

Vejamos o que a aprendiz revela em seu relato: 

 
Exemplo 5 

Só percebi isso quando o professor trouxe um texto falando sobre uma pessoa que se encontra aidética na 

Inglaterra e que o país está tomando conta dessa pessoa. Nessa aula, houve um conflito porque o 

professor passou, perguntou pra todos os alunos se a gente concordava ou não com aquilo. O professor 

tem uma opinião diferente, mas justamente pela experiência e pela cultura que o professor tem. Mas foi 

um conflito que foi engrandecedor pra todo mundo. A gente acabou aprendendo, também, que não é 

porque a pessoa é aidética que ela deva ser renegada. Hoje, por exemplo, bastante tempo depois, e já 

refletindo sobre isso, hoje eu concordo com o professor que, talvez, sim, a Inglaterra tenha que cuidar 

dessa pessoa. (Morgana Ŕ entrevista) 

 

A partir do depoimento de Morgana, é notória a importância de uma prática dialógica 

que enfoque os conflitos interculturais entre o Eu e o Outro da L2/LE. Em outros termos, da 

mesma forma que Kramsch (1995, 1998, 2001), acreditamos que os fatores resultantes dessa 

colisão de sentidos, isto é, entre o que é familiar e o que é estranho, devem ser perscrutados e 

não obscurecidos, visando, sempre, à busca por uma compreensão dos valores que governam a 

L1-C1 e a L2-C2 dos membros da sala de aula. 

 

 O Outro para mim 

 

Ao construírem o Outro em suas práticas discursivas, os interagentes manifestaram suas 

posturas valorativas e o seu desejo de aceitação ou de oposição a ele. 

 

- Percepções sobre ensinar e aprender uma língua-cultura estrangeira 

 

É na fala de Laura que notamos uma consciência crítica maior acerca das relações entre 

língua e cultura, sua indissociabilidade, sua interdependência e, acima de tudo, sua importância 

no reconhecimento das diferenças, no valor e respeito que devem ser dispensados ao Outro da 

língua-cultura estrangeira e às suas próprias culturas.  

 
Exemplo 6 

A gente tá aprendendo muito sobre isso, cultura. É muito importante. Pra gente ver o outro lado, as razões 

pelas quais as pessoas pensam assim, que elas agem assim, ao invés de criticar, né, e logo de cara ter 

preconceito. Então, a gente que estuda a cultura, a gente não vai discriminar as pessoas, vai tentar 

entender o outro, saber porque é assim ou assado. Isso ajuda a gente a compreender mais as pessoas e a 

aceitar também, né? (Laura Ŕ entrevista) 

 

- Percepções sobre a interação e suas implicações para a aprendizagem da LE  

 

Na fala do professor Jack, há uma grande ênfase na importância da interação para a 

aprendizagem da língua-cultura estrangeira. Trata-se de um fator que nos chama a atenção pelo 

simples reconhecimento de que a ação de compartilhar experiências havia se tornado parte 

integrante das aulas. Percebemos que, para Jack, a criação desse tipo de micro-cultura foi muito 

positiva para a vida social da sala de aula, pois colaborou com o surgimento de inúmeros 

diálogos entre as culturas ali presentes e, consequentemente, com a prática de observar a 

representatividade do Outro da língua-cultura estrangeira para cada membro da sala de aula. 
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Exemplo 7 

Eu acho que quando a pessoa vem compartilhar, certamente quando compartilha com sentimentos, com 

emoção, esquece um pouco essa questão processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que é muito positivo 

isso, a gente ir conversando, falando, todo mundo se envolvendo, e aí eu não tenho dúvida que acontece a 

aprendizagem aí. Há muita troca de informação sobre cultura, não só entre o professor e os alunos, mas 

entre os próprios alunos, né, todos os alunos participando, e há uma variedade grande em termos de 

experiência, de atitude, de ideologia e assim por diante. Então, há experiências culturais bem diferentes, 

né? (Jack Ŕ entrevista) 

 

Como vimos, é no momento em que dialogamos com o Outro que percebemos a 

importância de nossas interações para a construção de nossas subjetividades. Em outras 

palavras, o diálogo nos conduz à percepção de como traçamos a figura do Outro, imagens que, 

muitas vezes, são marcadas pelo etnocentrismo e pelo preconceito. A sala de aula de L2/LE 

deve, portanto, se tornar um ambiente favorável à manifestação dos valores edificados tanto 

pelo professor quanto por seus alunos sobre aqueles que representam a língua-cultura 

estrangeira, de forma que o processo interacional possa avançar na direção da competência 

intercultural, trazendo, assim, novas perspectivas culturais para quem se dispõe a dialogar e a 

compreender o Outro.  

Após discutir as amostras dos dados coletados, passemos, então, às nossas reflexões 

finais. 

 
Considerações finais 

 

Para finalizar, é imprescindível resgatar a pergunta que norteou o presente estudo:  

 

 Como a compreensão intercultural dos participantes se dá ao longo das aulas de inglês 

como LE e como suas imagens sobre si mesmos e sobre o Outro da língua-cultura estrangeira 

estão sendo construídas? 

 

A nosso ver, a prática dialógica é uma ação de compartilhamento das experiências 

humanas e, por isso, sabemos que, mesmo sendo socioculturalmente diferentes em alguns 

aspectos, o Eu e o Outro existem porque, em um trabalho conjunto, ambos se preenchem pelos 

sentidos construídos, revelados e fornecidos entre si. Dessa forma, afirma Bakhtin (1981, p. 

185), Ŗnada posso fazer sem o outro, não posso tornar-me eu mesmo sem o outro; eu preciso 

encontrar-me no outro, encontrando-o em mimŗ. 

Sendo assim, por meio das entrevistas cedidas pelos participantes deste estudo, 

observamos que suas práticas discursivas revelam, além dos diálogos entre diferentes visões 

culturais, algumas de suas identidades quando em contato com o Outro da língua-cultura 

estrangeira. Com base em Bakhtin (1997), três formas de diálogo são responsáveis pela 

formação dos sujeitos, formação essa que abrange a construção contínua de suas identidades 

sociais, que os representam em tudo aquilo que são, acreditam e fazem. 

Como pudemos ver em nossas discussões, as relações interpessoais são marcadas não 

somente pela dialogicidade, como, também, pelo caráter dialético das interações, visto que as 

ações discursivas dos sujeitos afetam o processo comunicativo e, ao mesmo tempo, as suas 

subjetividades e os contextos socioculturais em que estão inseridos. Nenhuma interação se 

caracteriza pela unilateralidade, mas, sim, pelas influências que as partes engajadas nesse 

processo interacional exercem umas sobre as outras.  

Ao apreendermos que os diálogos entre o Eu e o Outro não somente revelam suas 

dimensões culturais (identidades, valores, crenças, visões de mundo etc.), percebemos que eles 

promovem, também, oportunidades para que a compreensão intercultural seja ampliada entre os 

interagentes. 

  É na projeção das vozes dos membros da sala de aula de LE que somos instigados a 

refletir sobre os possíveis e novos direcionamentos a serem implementados neste contexto, de 
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modo que possamos discutir as interpretações de cada um sobre o processo ensino-

aprendizagem de uma língua-cultura estrangeira. O caráter ideológico dos discursos emergentes 

no universo da sala de aula de LE deve ser cada vez mais o foco de discussão e pesquisa 

daqueles que se interessam pela postura valorativa de nossos aprendizes com relação aos 

eventos sociais da sala de aula. Se assim nos posicionarmos, professores e pesquisadores, 

estaremos consolidando o caráter transdisciplinar das pesquisas realizadas no âmbito da 

Linguística Aplicada e ressaltando, assim, sua força social. Dessa forma, acreditamos que as 

culturas se tornam mais transparentes e, sobretudo, nos revelam como a língua inglesa tem sido 

utilizada por seus falantes. O diálogo é, mais uma vez, o caminho para se encontrar a 

compreensão intercultural. Nesse sentido, nosso olhar para a sala de aula de inglês como LE 

torna-se mais sensível quanto à questão da alteridade constitutiva e, sobretudo, quanto à 

importância de valorizarmos as vozes ali projetadas.  
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LÍNGUA ITALIANA COMO EXPRESSÃO DE CULTURA 

 
Doris Nátia Cavallari (FFLCH-USP) 

 

 

ABSTRACT: La lingua italiana nasce come lingua letteraria nel Trecento, con le opere di Dante 

Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio.  Dante colloca infatti la questione della lingua che 

per secoli sarà tema di dibattiti e angoscie per gli scrittori della penisola, perfino dopo l‟unificazione 

avvenuta nel 1860. Si intende fare un breve quadro storico e discutere alcune di queste tensioni nella 

formazione della lingua e letteratura nazionali in Italiadal suo inizio fino al neorealismo. 

PAROLE-CHIAVE: lingua nazionale; letteratura italiana; storia. 

 

RESUMO:  A língua oficial da Itália nasce como língua literária, no século XIV, na expressão de Dante 

Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Dante inicia, de fato, a questão da língua que, ao 

longo dos séculos, tornou-se tema de debate e angústia para vários escritores da península, mesmo 

depois da unificação da Itália, em 1860. Pretende-se tecer um breve quadro histórico e discutir algumas 

dessas tensões na formação da língua e literatura nacionais na Itália, de seu início até o neorealismo.  

PALAVRAS-CHAVE: língua nacional; literatura italiana, história. 

 
Assim como o mar é todo água, de igual modo a logosfera é toda palavras, 

mas estas não são todas iguais. Mesmo quando têm a aparência de serem as 

mesmas, significam coisas diversas  em situações diferentes. Aqueles que não 

sabem explorar a capacidade das palavras de significar coisas diferentes em 

diferentes camadas epistemológicas de seu sistema de cultura acham-se 

condenados a viver sem liberdade, no âmbito de um número muito pequeno 

de tais camadas. A linguagem não é uma prisão; é um ecossistema. 

Katerina Clark e Mihael Holquist (1998, p. 247) 

 

A citação acima pertence aos  estudiosos  Katerina Clark e Mihael Holquist que, em seu 

livro Baktin, discutem a importância do conhecimento profundo que a linguagem pode oferecer, 

de modo a exercer seu papel de elemento transformador de uma cultura e de uma sociedade. 

 Dante Alighieri compreendeu bem o fenômeno da riqueza da linguagem e da 

importância de dominar seus inúmeros recursos; o Ŗpai da língua italianaŗ foi também o 

primeiro intelectual europeu a discutir a questão da língua Ŗvolgareŗ
1
 como instrumento de 

fortalecimento ideológico e cultural. Em seu tratado De volgare eloquentia, Dante divide e 

avalia vários dialetos, ou Ŗlingue volgariŗ enfatizando sempre a docilidade e a superioridade do 

florentino, sem querer porém elevá-lo a único modelo de língua nacional que deveria se formar 

pelo conjunto do que havia de melhor em cada dialeto. 

O autor  estabelece quatro categorias principais da linguagem para elevar o papel social 

da Ŗlíngua naturalŗ dos nativos da península, assim temos o volgare illustre que seria adequado 

às artes literárias, pela riqueza suprema que traz em si, o cardinale que deveria servir como il 

cardine, ou seja como linguagem fundamental  dos municípios; o volgar aulico (regale) seria a 

língua ideal de um sonhado reino italiano e por fim o volgare curiale adequado a todo tipo de 

estrutura de poder cierntífico-cultural, religioso, jurídico e intelectual.  

Dante, enquanto partícipe ativo da burguesia nascente, foi o primeiro intelectual 

europeu a discutir a questão sobre a carência de um sistema linguístico como símbolo de uma 

nação ou, como no caso italiano, como forma de unificção dos povos da  península. 

                                                 
1. Por "volgare", afirma Dante no primeiro capítulo de seu tratado De volgare eloquentia, entende-se a 

língua que cada um fala e comprende naturalmente, sem que seja necessário estudá-la. O fato de pertencer 

a todos, à diferença da gramática (isto é o latim) e à esfera da natureza e não à da cultura, o torna superior 

ao latim, pois é um bem comum a todos os homens e, portanto digno de ser artisticamente  trabalhado e 

de se tornar o elemento comum para o fortalecimento da comunidade. 
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Mas apesar de o poeta qualificar um tipo de volgar, o illuste como o mais adequado à 

literatura, sua obra maior, A Divina Comédia, configura-se como um texto pluriestilístico, pela 

necessidade de  moldar a linguagem à matéria tratada.
2
  

 

1 

Or incomincian le dolenti note 

a farmisi sentire; or son venuto 

là dove molto pianto mi percuote.  

2 

Per correr miglior acque alza le vele 

omai la navicella del mio ingegno, 

che lascia dietro a sé mar sì crudele; 

 Io venni in loco d'ogne luce muto, 

che mugghia come fa mar per 

tempesta, 

se da contrari venti è combattuto 

3   e canterò di quel secondo regno 

dove l'umano spirito si purga 

e di salire al ciel diventa degno.  

(Inferno Ŕ Canto V, 1985, p. 55-6) (Purgatorio Ŕ Canto I, 1985, p. 4-5) 

 

 Os excertos acima são retirados de dois cantos diferentes da Comédia, o primeiro do 

quinto canto do Inferno, quando o poeta entra no mundo dos danados, após a passagem pelo 

anti-inferno e pelo limbo. Note-se o uso de oclusivas e vogais surdas que dão o tom lúgubre do 

local descrito, o primeiro giro do inferno, que ainda não é terrível ou horrendo, mas emudecido 

de toda luz e sofre este silêncio, no lamento das almas envoltas pelas trevas, como observa o 

crítico Francesco de Sanctis. Já no segundo exemplo as alveolares r e l e as vogais abertas 

mudam completamente a entoação do texto na entrada do segundo reino. No Purgatório o 

caminho é mais leve e se canta a esperança da iluminação eterna. Ao adaptar a poesia à matéria, 

Dante serve-se de várias formas dialetais, utiliza termos da poesia francesa e provençal,  revisita 

o latim e a cria neologismos. A Divina Comédia configura-se, então, não só como texto épico-

cristão, expressão da cultura nova, mas como a primeira obra de grande valor artístico em língua 

moderna de riqueza pluridiscursiva. 

Petrarca, talvez, seja o poeta do volgare illustre defendido por Dante, pois elege as 

formas mais refinadas de seu dialeto e rejeita expressões da língua oral cotidiana, distanciando 

sua poesia dos usos mais característicos de sua língua. Boccaccio, por sua vez, considerado o 

Ŗpai da prosa italianaŗ, cria no seu Decameron estruturas que fornecem agilidade ao texto, sem 

descuidar das nuanças estilísticas que caracterizam cada um dos narradores das novelas. Um 

exemplo interessante é o uso que faz das formas nominais: 

  
Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria 

volentieri.ŗ ...  

 ŖMessere, quando di venir vi piaccia, ella vřattende in casa sua.ŗ  

Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir nellřalbergo, disse: ŖOr via 

mettiti avanti, io ti verrò appresso.ŗ  

Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una 

contrada chiamata Malpertugio, la quale quanto sia onesta contrada il 

nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sappiendo né 

suspicando, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una cara 

donna, liberamente, andata la fanticella avanti, se nřentrò nella sua casa; e 

salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata e 

detto ŖEcco Andreuccioŗ, la vide in capo della scala farsi a aspettarlo.  

Andreuccio da Perugia , II,V  

                                                 
2. Eis um dos motivos para o título do livro, Commedia, estilo que permite uma maior liberdade 

expressiva por parte do autor. A qualificação de ŖDivina Comédiaŗ seria dada por Boccaccio, o primeiro 

comentarista da obra dantesca e apareceria na primeira edição impressa, em Veneza, em 1555. 
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Com esse tipo de recurso, um dos inúmeros do Decameron, o autor, em poucas linhas, 

cria cenários, antecipa situações e prepara o leitor para as peripécias do ingênuo protagonista. A 

partir dessa obra o uso das formas nominais no italiano ganharam novas possibilidades e 

serviriam, dois séculos mais tarde, como exemplos de uso na primeira gramática da língua 

vulgar. 

Petrarca e Boccaccio, grandes amigos, eram extremamente ligados à Igreja, ambos 

celibatários que ao final de suas vidas passaram a escrever somente obras em latim. Esses 

grandes escritores da volgar lingua inauguram o período Humanista que privilegiou a produção 

em latim, até a primeira metade do século XV. 

Posicionaram-se contra esta insistência da produção latina autores como Leon Battista 

Alberti, responsável por um concurso de poesia em língua vulgar (o Certame Coronario, em 

1441) e Poliziano que escreveu contra à simples imitação de Cícero e outros autores clássicos, 

além de reelaborar a história do mito de Orfeu (La favola di Orfeo) em língua toscana, criando 

uma das primeiras obras teatrais de argumento profano em volgar lingua. 

 Outro autor bastante significativo do período é Luigi Pulci que escreveu o seu 

Morgante, reelaborando parodicamente as glórias de Orlando, o herói da Chanson de Roland, 

com uma língua que mescla o popular e o erudito e que leva em conta a língua da praça junto 

com  a dos três grandes autores da tradição toscana. 

No século XVI, a descoberta da imprensa trouxe consigo a necessidade de uma língua 

comum para a divulgação dos textos literários. Foi um período de grandes disputas em que 

autores como Machiavelli (que defendia o florentino moderno), Baldassar Castiglione (que 

defendia um equilíbrio entre as línguas das várias cortes italianas) e Pietro Bembo, com a sua  

Prose della volgar lingua defendiam seu ponto de vista sobre a língua comum. A língua de 

Florença, especialmente a das obras Ŗdelle tre coroneŗ, Dante, Petrarca e Boccaccio, seria  

proposta como língua nacional de cultura por Pietro Bembo que realizou uma gramática 

descritiva analisando, principalmente, as obras de Petrarca e Boccaccio . A teoria de Bembo 

teve grande aceitação e culminou com a fundação da Accademia della Crusca, em 1582. No 

século seguinte, essa academia lançou o primeiro vocabulário da língua vulgar (1612) que, por 

não contar com recursos externos e ser custeada pelos  acadêmicos, tinha seu vocabulário 

restrito ao florentino essencial.  

De posse de uma gramática e de um dicionário fundava-se a língua de cultura na Itália. 

Uma língua escrita, para ser lida, não falada por um povo que só veria a unificação de seus 

estados dois séculos mais tarde. Todas as outras expressões da língua passavam a ser, então, 

dialetais. Vale lembrar que esta Ŗlíngua oficialŗ era bem distante do sonho de Dante que 

acreditava na língua comum, da fala, da escrita e da vida política e cultural, como fator de 

unificação da Itália. 

Com a sistematização da língua, os literatos passaram a ter regras estabelecidas para 

criar textos em uma língua que pudesse ser lida por todos na Península e também na Europa
3
, já 

que naquele período a arte italiana gozava de grande prestígio no continente. Podemos citar 

como exemplo o Orlando Furioso de Ludovico  Ariosto que teve sua primeira tradução para o 

inglês por ordem de Elisabete I, que o havia lido no original. 

Do ponto de vista linguístico, o século XVII e o início do século XVIII não 

apresentaram aspectos realmente inovadores. O barroco se dividiu entre os árcades que usavam 

os mesmos instrumentos expressivos dos clássicos do Trecento e Cinquecento e os anticruscanti 

que tentaram modificar a linguagem rígida imposta pelas gramáticas da Crusca, com recursos 

estilísticos. A arte barroca, na verdade, fez emergir conteúdos e modos artísticos pela 

exploração inédita de formas tradicionais, como por exemplo a especialização da metáfora e os 

                                                 
3. Neste período, a literatura italiana, principalmente com as obras de Petrarca, Boccaccio e Ariosto, 

gozava de grande prestígio em toda a Europa que se tornara renascentista pela arte de Florença e que 

precisava de seus vocábulos para nomear as novas técnicas descobertas na Itália (chiaroscuro, loggia, 

cortigiano, madrigale). Esse foi um dos períodos mais férteis em empréstimos linguísticos da Itália para 

os outros países.   
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oxímoros empregados para dar forma às experiências sensoriais e criar o efeito do maravilhoso. 

Assim, os poetas começam a fazer associações entre paraíso e inferno (ŖParadiso infernal, 

celeste infernoŗ diz Marino no seu Adone), amargo e doce, gelo e fogo com efeitos jamis 

alcançados anteriormente  na literatura européia 

Mas a maior Ŗtransgressãoŗ digna de nota  foi a de Galileu Galilei que escreveu suas 

obras científico-filosóficas em italiano, com linguagem clara e acessível, em vez de usar o latim, 

como era de praxe entre os cientista europeus. 

Na segunda metade do século XVIII foram os iluministas que retomaram com 

tenacidade a questão da língua, acusando os literatos italianos de terem desprezado, por longo 

tempo, o conteúdo das obras em nome de um culto inútil a valores formais. O italiano perdia 

então seu prestígio, pois por ser língua da escrita não avançara o suficiente para acompanhar as 

idéias iluministas. 

No início do século XIX, a questão da língua não se colocou somente como mera 

disputa linguística ou literária, mas como uma necessidade fundamental para um país que 

precisava se unificar. 

Após longas reflexões, Alessandro Manzoni sugeriu uma solução aceita, por muitos 

decênios, pela maior parte dos escritores italianos. Em seu um romance histórico I promessi 

sposi,  que tem como protagonistas dois jovens do povo obrigados a diversas peripécias antes de 

se casar, a linguagem é o ponto em comum de todos os personagens. Os protagonistas  

perambulam por diversas localidades da península e interagem com personagens de diversas 

classes sociais, mas todos falam a mesma língua. Essa opção por um discurso monológico, deu-

se pela necessidade que Manzoni e seus contemporâneos sentiam de uma língua nacional que 

pudesse ser o símbolo da inadiável unificação. 

Apesar dos esforços de se impor a língua oficial nas escolas, a unificação da Itália 

ocorreu em um período em que 2% da população possuia as 4 habilidades e  apenas 10% era 

capaz de ler e compreender o italiano escrito. 

Mas o século XX  trouxe novas  tecnologias de comunicação que auxiliariam a unificar 

a língua nacional, embora algumas regiões ainda lutem para manter sua forma de expressão. 

Este foi  também o grande século para o romance na Itália. A unificação linguística viu nascer 

os textos do siciliano Luigi Pirandello e do triestino Italo Svevo, mas foi após a primeira e, 

particularmente, a segunda Grande Guerra que surgiram as inúmeras narrativas em língua 

nacional. 

Um exemplo bastante ilustrativo da angústia dos autores sobre a expressão literária em 

italiano, encontra-se no prólogo de Fontamara, escrito por Ignazio Silone (escritor do Abruzzo 

região sudeste da Itália), em 1930, quando se encontrava no exílio na Suíça. 

 

in che lingua devo adesso raccontare questa storia? 
A nessuno venga in mente che i Fontamaresi parlino l'italiano. La lingua 

italiana è per noi una lingua imparata a scuola, come possono essere il latino, 

il francese, l'esperanto. La lingua italiana è per noi una lingua straniera, una 

lingua morta, una lingua il cui dizionario, la cui grammatica si sono formati 

senza alcun rapporto con noi, col nostro modo di agire, col nostro modo di 

pensare, col nostro modo di esprimerci. Naturalmente, prima di me, altri 

cafoni meridionali han parlato e scritto in italiano, allo stesso modo che 

andando in città noi usiamo portare le scarpe, colletto, cravatta. Ma basta 

osservarci per scoprire la nostra goffagine. La lingua italiana nel ricevere e 

formulare i nostri pensieri non può fare a meno di storpiarli, di corromperli, 

di dare a essi l'apparenza di una traduzione. Ma, per esprimersi direttamente, 

l'uomo non dovrebbe tradurre. Se è vero che, per esprimersi bene in una 

lingua, bisogna prima imparare a pensare in essa, lo sforzo che a noi costa il 

parlare in questo italiano significa evidentemente che noi non sappiamo 

pensare in esso (che questa cultura italiana è rimasta per noi una cultura di 

scuola). 
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Ma poiché non ho altro mezzo per farmi intendere (ed esprimermi per me 

adesso è un bisogno assoluto), così voglio sforzarmi di tradurre alla meglio, 

nella lingua imparata, quello che voglio che tutti sappiano: la verità sui fatti 

di Fontamara. (1989, p. 9,  grifo nosso) 

 

A solução do autor será a de passar a palavra aos protagonistas, os camponeses do 

Abruzzo, traduzindo a voz dialetal. Silone adverte que a língua oficial se faz necessária por ser o 

único meio de comunicar Ŗa verdade sobre os fatos de Fontamaraŗ, enquanto para o camponês é 

uma língua estrangeira, que se aprende na escola como qualquer outra e não faz parte do seu 

cotidiano. Contudo, se a vida deve ser traduzida, a maneira de contar os fatos não o será, de 

modo que a prosa apresenta-se despojada de artifícios retóricos e de imitações, com maior força 

e autenticidade de expressão popular. A eficácia da linguagem siloniana é fruto da simplicidade 

da fala do campônio, que retrata o seu mundo, principalmente, por meio dos diálogos, das 

parábolas e dos ditos populares próprios daquela cultura. A narrativa é breve, enxuta e garante a 

intensidade dramática dos acontecimentos. 

A literatura  neo-realista, nascida ao final da segunda Grande Guerra trouxe inúmeros 

relatos dos graves acontecimentos vividos pela península italiana que vivenciou o combate em 

seu território entre alemães e americanos, depois da assinatura do armistício, em setembro de 

1943.  

Os heróis nacionais eram os partigiani que em várias regiões combateram as forças 

nazifascistas.  Alguns deles tornar-se-iam mais tarde grandes escritores, como é o caso de Italo 

Calvino. O final da guerra possibilitou o retorno à tradição narrativa realista dos anos trinta 

iniciada por nomes como Ignazio Silone (cujas obras seriam publicadas na Itália só depois do 

final da guerra), Corrado Alvaro (Gente in Aspromonte, 1930), Alberto Moravia (Gli 

indifferenti, 1929),  Elio Vittorini (Conversazione in Sicilia, 1936)  e Cesare Pavese ( Paesi tuoi, 

1941), estes dois últimos tradutores de autores ingleses e americanos e muito influenciados por 

sua literatura; nomes como Faulkner, Whitman, Conrad, Defoe, Dickens, Hemingway 

contribuíram para a formação do universo literário de Pavese e Vittorini, não somente no 

tocante aos conteúdos, mas também ao trabalho com a língua e o estilo. 

Italo Calvino no prefácio à segunda edição de Il sentiero dei nidi di ragno, único 

romance dele que se encaixa na temática neo-realista, embora já aponte para o universo fabular 

explorado pelo escritor, fala das experiências literárias dos anos do pós-guerra. Ao texto 

literário, publicado inicialmente em 1947, quando o autor tinha apenas 23 anos, foi acrescido 

vinte anos mais tarde, o referido prefácio que se tornou um dos textos clássicos para a reflexão 

sobre a literatura da época. 

 
A explosão literária daqueles anos na Itália foi, mais que uma questão de arte, 

uma questão fisiológica, existencial, coletiva. Tínhamos vivido a guerra, e 

nós, os mais jovens ŕ que mal tivéramos tempo de nos juntar aos partigiani 

ŕ não nos sentíamos esmagados, vencidos, Ŗqueimadosŗ, por ela, mas 

vencedores, impelidos pela força propulsora da luta recém-concluída, 

exclusivos depositários de sua herança. (2004, p. 5) 

 

O pós-guerra trouxe, então, a sensação de vitória e a necessidade de narrá-las. O crítico 

Alberto Asor Rosa analisa a literatura daqueles anos em seu texto Scrittori e popolo, de 1974, e 

a insere nas correntes Ŗpopuplistasŗ, que se caracterizarim pela  

 
atitude dos intelectuais burgueses de considerar o povo como Ŗmodeloŗ, 

receptáculo mítico de valores humanos, em conformidade ao qual se deve 

reorganizar e reformar a sociedade, no âmbito da vida nacional. 

(VICENTINI, 1979, p. 6) 
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Marzia Vicentini sintetiza a visão de Asor Rosa em seu trabalho de 1979, O neo-

realismo italiano: raízes  populistas (Pavese, Vittorini, Pratolini, Carlo Levi) e destaca a 

posição da crítica da década de setenta sobre as produções da Itália do pós-guerra. 

Naqueles anos triunfaria a visão marxista gramsciana sobre a literatura e o papel dos 

intelectuais na vida social. Para Gramsci, que escrevera seus cadernos na prisão propondo uma 

revisão atenta da cultura italiana, o intelectual Ŗdeve imiscuir-se ativamente na vida prática, 

como construtor, organizador, persuasor permanenteŗ (1968, p. 8).    

Daí o surgimento das revistas literárias, em cujas páginas se debatiam as grandes 

questões da época, e para as quais colaboravam os escritores mais renomados, pois se queria 

criar uma identidade literária nacional, naqueles  tempos de engajamento político, em  que e a 

literatura tentava estabelecer a identidade entre Ŗescritorŗ e Ŗpovo. 

Período da liberdade de expressão e do fervor cultural e político, o neo-realismo foi 

testemunho do aparecimento de muitos textos narrativos, apoiados nas ideias de  Gramsci e, por 

outro lado, viu seus ideias de uma Itália mais justa derrotado nas urnas, pelas escolhas mais 

conservadoras do povo italiano.  Asor Rosa observa que na literatura daquele período 

 

A polêmica contra a literatura e a arte de evasão, contra toda escolha 

desengajada e formalística, chega ao seu acme. O velho ressentimento 

antiburguês exprime-se agora em nova forma: é burguês tudo o que pretende 

reafirmar a autonomia das razões artísticas, seu desinteresse em relação às 

problemáticas sociais; a missão da arte e da literatura consiste em elevar a 

uma dimensão humana toda a sociedade. (tradução nossa, 1976, p. 153) 

 

 Fato ideológico, povo como mito, arte como missão são os fatores que guiam a 

literatura do período. É interessante notar que, ao lado de um posicionamento ideológico 

delimitado, a expressão formal avança em várias direções. O neo-realismo caracteriza-se pela 

pluridiscursividade, uma vez que possibilita a manifestação de diversas vozes que reproduzem a 

imagem da linguagem (para usar uma definição de Bakhtin, 1990, p. 137) e ligam a 

representação artística do personagem à sua forma de expressão, à voz que lhe é conferida pelo 

autor. O trabalho estético se dá na criação dessas imagens da expressão humana, pois a 

linguagem substancia toda imagem na narrativa. Italo Calvino, ainda em seu prefácio ao 

romance Il sentiero dei nidi di ragno comenta 

 
O Ŗneo-realismoŗ não foi uma escola (Tentemos dizer as coisas com 

exatidão). Foi um conjunto de vozes, em boa parte periféricas, uma 

descoberta múltipla das diversas Itálias, também ŕ ou especialmente ŕ  das 

Itálias até então inéditas para a literatura. Sem a variedade das Itálias 

desconhecidas umas das outras ŕ ou que se supunham desconhecidas ŕ, 

sem a variedade dos dialetos e das gírias a serem fermentados e amalgamados 

na língua literária, não teria havido Ŗneo-realismo.ŗ (2001, p. 7) 

 

Calvino diz ainda que a experiência da guerra, que não poupara ninguém, Ŗestabelecia 

uma comunicação imediata entre o escritor e seu públicoŗ (p. 6) e que, a Ŗrenascida liberdade de 

falar para as pessoas foi, de início, vontade incontrolada de contarŗ (p. 6). Desse modo, a Itália 

Ŗneo-realistaŗ pela primeira vez contava-se a si mesma de Norte a Sul.  

Depois de um período em que a literatura se voltou para a temática da indústria com as 

obras de Luigi Davì, Ottiero Ottieri e Paolo Volponi, que tratavam de um outro tipo de 

violência, a da massificação e desumanização de homens e mulheres no processo de 

industrialização maciça do país, os escritores passaram a explorar  novas perspectivas, passaram 

da denúncia das injustiças externas aos questionamentos intimistas; do plano do real ao do 

fabular de Italo Calvino, ao neo-expressionismo de Carlo Emilio Gadda, à literatura fantástica 

de Dino Buzzatti, ao experimentalismo irônico de Luigi Malerba, e assim por diante. Mas vale 

ressaltar que as produções literárias do pós-guerra, embora polêmicas e desiguais em termos de 
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qualidade literária, possibilitaram um domínio ímpar da língua italiana por parte dos escritores e 

de seus leitores, de modo que a experiência neo-realista foi fundamental para fazer com que os 

italianos pudessem Ŗapoderar-seŗ da língua nacional e trilhar novos caminhos no rico 

Ŗecossistemaŗ da literatura italiana.  
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OLHAR PARA NÓS MESMOS COMO FORMADORES:  

DESAFIO ACEITO! 

 
Eliane Carolina de Oliveira (FL-UFG) 

 

 

RESUMO: Ao tratar do tema da formação de professores de línguas no contexto brasileiro, Gimenez 

(2005) apresenta sete desafios sendo um deles a constituição das identidades de formadores de 

professores. Tendo aceitado investigar este que é um dos temas que mais têm recebido atenção na 

Linguística Aplicada nos últimos tempos, abordo, nesse trabalho, algumas questões importantes para 

este momento de novas orientações curriculares para a formação de professores. A partir de um estudo 

(OLIVEIRA, 2008) conduzido com 18 formadores de professores de língua estrangeira (LE) oriundos de 

11 contextos universitários distintos, tanto do setor público quanto do privado, no Estado de Goiás, 

discuto a temática dos perfis identitários dos formadores, bem como a respeito dos seus contextos e 

práticas de formação inicial e continuada.   

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores de língua estrangeira; identidade; formadores de 

professores. 

 

ABSTRACT: In addressing the issue of language teacher education in the Brazilian context, Gimenez 

(2005) presents seven challenges, being one of them the teacher educators‟ identity formation. Having 

accepted this challenge which is one that has recently received considerable attention in the Applied 

Linguistics field, in this paper I discuss some important issues concerning this topic in this time of new 

curriculum guidelines for teacher education. From a study conducted with 18 foreign language teacher 

educators from 11 different university contexts (OLIVEIRA, 2008), both in the public and the private 

sector in the State of Goiás, I discuss the theme of the teacher educators‟ identity profiles as well as their 

contexts and practices in pre- and in-service teacher education. 

KEYWORDS: foreign language teacher education; identity; teacher educators. 

 
Introdução 

 

Na literatura sobre formação de professores, especificamente de línguas estrangeiras 

(LE), não é difícil encontrar estudos que tratam dos processos de aprender a ensinar e dos 

fatores que neles interferem, bem como trabalhos que abordam a prática de professores atuantes 

Ŕ dentre eles, professores universitários (BAILEY et al, 1996; FREEMAN; JOHNSON, 1998; 

JOHNSON; FREEMAN, 2000; GIMENEZ; REIS; ORTENZI, 2000; BARCELOS, 2006).  

A despeito do aumento considerável na condução de pesquisas que investigam os 

profissionais de ensino, seus processos de aprender a ensinar e suas práticas educacionais, 

Wideen, Mayer-Smith e Moon (1998) afirmam que, do ponto de vista ecológico, Ŗtudo está 

conectado a tudo maisŗ (p. 168) e, dessa forma, apontam uma significativa ausência de estudos 

direcionados a outro dos sujeitos do ecossistema: o formador de professores. Como apontado 

por Ducharme (1986), a maior parte do conhecimento que se tem sobre os formadores de 

professores baseia-se em inferências feitas a partir das pesquisas sobre professores em geral. 

Assim, pode-se afirmar que, teoricamente, o que a literatura atual aponta sobre os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional da docência em geral vale também para a 

formação dos docentes de nível superior. A meu ver, entretanto, há de se cessar com tais 

generalizações e direcionar o foco das pesquisas para os próprios formadores de professores de 

forma que se obtenham conhecimentos específicos sobre os docentes responsáveis pelo preparo 

dos futuros professores. Estaríamos, dessa forma, atendendo a um dos sete desafios 

apresentados por Gimenez (2005, p. 197) que afirma que Ŗolhar para nós mesmos como 

formadores é, portanto, um dos desafios contemporâneos e sobre o qual se lançam alguns 

pesquisadores na tentativa de compreender como fatores objetivos e subjetivos concorrem para 

moldar os processos de formação de professores de línguas em situações específicasŗ.  
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O presente trabalho
1
 é um empreendimento no sentido de torná-los personagens 

principais - os protagonistas das histórias Ŕ uma vez que suas trajetórias pessoais e acadêmicas, 

seus conhecimentos práticos e pressupostos sobre o processo de educar profissionais de ensino 

são também fundamentais e pertinentes nas pesquisas sobre a formação de professores.  

Com base nas considerações postas, a problemática que instigou a condução da 

investigação diz respeito ao processo de formação de professores de LE, sendo seu cerne o 

formador de professores de língua inglesa. O objetivo do trabalho foi responder à questão 

ŖQuem são os formadores de professores de LE no contexto do Estado de Goiás?ŗ e, mais 

particularmente, discutir a influência das suas trajetórias pessoais e acadêmicas na constituição 

das suas funções de formadores e nas suas práticas.  

 
Os docentes do ensino superior – a auto-formação dos formadores de professores de LE   

 

A preparação do professor formador, isto é, daquele que irá conduzir a formação inicial 

de professores, não é oficializada por meio de cursos oferecidos em instituições de ensino, ou 

seja, não há programas específicos de formação para Ŗformadores de professoresŗ 

(VASCONCELOS, 2000; ALTET et al., 2003; MIZUKAMI, 2006). Muitos docentes de Prática 

de Ensino de LE não têm a formação específica para ministrar a disciplina (FILGUEIRAS dos 

REIS, 1992). Geralmente, são professores graduados em cursos de Letras, sem qualquer 

experiência prévia na área, que assumem o papel de formadores, trazendo para essa função 

fortes convicções dogmáticas (GIMENEZ; REIS; ORTENZI, 2000). Há que se considerar aqui 

que pela Lei n° 9.394/96 Ŕ Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Ŕ a preparação para 

o exercício do magistério superior deve ser realizada prioritariamente em pós-graduação stricto 

sensu. No entanto, a formação didático-pedagógica desses docentes, especificamente para atuar 

como formadores de professores, não é sequer mencionada como condição básica para o 

exercício da docência universitária.   

Ensinar alguém a aprender uma LE não é o mesmo que ensinar alguém a ensinar 

alguém a aprender uma LE. De fato, como apontado por Korthagen et al. (2005), ser um 

professor formador requer que o profissional lide com um papel duplo, ou seja, ele atua tanto 

como mediador no processo de aprender a ensinar dos futuros professores, mas também, ao 

fazê-lo, serve de modelo para os papéis que os alunos-professores irão Ŕ ou não, eu 

acrescentaria Ŕ desempenhar no futuro. Assim, entendo que ensinar alguém a ensinar exige uma 

atitude de estar explicitamente atento às suas próprias ações e decisões pedagógicas, ao seu 

próprio processo de reflexão, além de criar oportunidades semelhantes para seus alunos fazerem 

o mesmo. O formador de professores deve ainda saber mobilizar seus próprios saberes e 

capacidades com consciência e criticidade para desenvolver nos alunos-professores um conjunto 

de competências que os habilite a atuar também de forma consciente e crítica.  

O desenvolvimento das competências de formadores de professores constrói-se em 

serviço, ou seja, grande parte desses docentes aprende o Ŗofícioŗ por meio do exercício da 

própria função, sem preparo específico como já foi ressaltado e, geralmente, com pouco ou 

nenhum suporte de colegas mais experientes (VASCONCELOS, 2000; ALTET et al., 2003; 

KORTHAGEN et al., 2005; ZEICHNER, 2005).  

É por um processo de iniciativa pessoal, de auto-formação,
2
 que os docentes buscam 

adquirir as competências necessárias para exercer a função de formadores. Analisando alguns 

                                                 
1. Este artigo é um recorte da minha tese de doutorado intitulada ŖOs Formadores de Professores de 

Língua Inglesa: uma experiência de colaboração e reflexãoŗ conduzida sob a orientação da Profª. Drª. 
Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva da UFMG. Todas as traduções dos excertos em LE trazidos neste 

trabalho são de minha responsabilidade.  

2. Auto-formação é entendida aqui como o processo no qual o indivíduo busca, a partir de seus próprios 

interesses e necessidades, diferentes atividades e projetos formativos que contribuirão para o 

desenvolvimento de seus conhecimentos e competências. 
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aspectos do seu próprio processo de transição de professor mentor
3
 para professor formador, 

Zeichner (2005) declara que foi a consciência de não ter tido nenhum preparo especial, aliado ao 

desejo de fazer um trabalho melhor, que o levou a buscar auxílio em diferentes fontes: de 

colegas já atuantes na função, de professores universitários e do próprio estudo teórico em nível 

de doutorado. Zeichner (2005) recomenda igualmente que o formador se engaje no mesmo 

processo de auto-reflexão que solicita de seus alunos. O objetivo seria possibilitar que ele veja 

sua própria prática como formador sob novas formas e desafie os referenciais/conhecimentos 

tácitos adquiridos anteriormente. Reconheço a legitimidade das afirmações de Zeichner, porém, 

alinhando-me com outros pesquisadores que apoiam o estudo de narrativas para propósitos de 

reflexão profissional como Clandinin e Connelly (1995), Bailey et al. (1996), Telles (1999), 

Paiva (2005), Barcelos (2006) e Camargo e Ramos 2006, acrescento que os professores das 

outras etapas da escolarização, a vivência enquanto aluno e os próprios alunos dos cursos de 

formação bem como os colegas da área são também fontes valiosas nesse processo de auto-

formação. Refletir sobre esses aspectos e em como eles influenciam nossas concepções e ações 

como formadores também nos auxilia.  

No presente trabalho, como já pontuado, interessava-me conhecer os processos de 

formação dos professores formadores de professores bem como seus fazeres pedagógicos. Nesse 

sentido, as narrativas, especificamente as narrativas pessoais ou autobiografias, foram os meios 

de acesso às experiências pessoais e acadêmicas que permeiam as trajetórias dos participantes e 

influenciam suas ações. Os professores, no presente estudo, foram considerados  
 

[...] contadores de histórias. Possuidores de vozes. Professores com histórias 

para contar, ouvir, escrever. Professores escrevendo e contando histórias para 

melhor compreender suas próprias vidas e ouvindo histórias de outros para 

perceber a si mesmos dentro da sua comunidade. Professores e educadores 

vivenciando situações nas quais a necessidade de aprendizagem e de 

crescimento profissional contínuos é um aspecto fundamental na 

profissionalização. (COQUARD, 1999)  

 
O estudo  

 

Esta investigação de natureza qualitativa/interpretativa (ERICKSON, 1986) foi 

realizada com um grupo de formadores de professores de língua inglesa de várias Instituições de 

Ensino Superior (IES) no Estado de Goiás durante um período de 13 meses, ao longo de 2005 e 

2006. A criação desse grupo, composto de 18 participantes oriundos de vários contextos goianos 

de educação superior (pública e particular), possibilitou a associação de docentes formadores de 

professores a seus colegas de profissão, com o objetivo de conhecerem-se pessoal e 

profissionalmente, buscando nas suas trajetórias eventos marcantes que fundamentassem suas 

ações e os levassem a um processo de reflexão sobre a própria prática.  

Com o objetivo de reunir tais profissionais sem que estes tivessem de deixar seus 

contextos institucionais para participar das discussões foi criado um ambiente virtual de 

interação, uma comunidade denominada FOPLE (Formadores de Professores de Língua 

Estrangeira Ŕ Inglês) - http://br.groups.yahoo.com/group/fople/. Inicialmente, houve a 

divulgação do grupo junto às várias IES do Estado, via contatos telefônicos e mensagens de fax 

e correio eletrônico. Posteriormente, os próprios membros se incumbiram de divulgar a proposta 

para outros colegas. A primeira ação foi solicitar que eles escrevessem uma autobiografia 

relatando suas trajetórias educacionais e profissionais e a enviassem ao grupo. Outros 

procedimentos utilizados na coleta de dados foram a aplicação, por meio eletrônico, de um 

questionário com perguntas abertas e fechadas, a condução de entrevistas semi-estruturadas 

                                                 
3. Entendo professor mentor como o docente do ensino fundamental ou médio que, em parceria com o 

professor da disciplina pedagógica, se responsabiliza por receber, acompanhar, orientar, supervisionar e 

também avaliar os estagiários.  

http://br.groups.yahoo.com/group/fople/
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presenciais no início e no final do período de coleta de dados e a troca de mensagens no 

ambiente on-line, o qual serviu para relatar nossas experiências, compartilhar práticas e discutir 

assuntos de interesse comum.  

Os dados que trago neste recorte são oriundos das narrativas escritas (autobiografias), 

das transcrições das entrevistas iniciais e do conjunto de mensagens eletrônicas analisados. Tais 

dados passaram inicialmente por um processo de Ŗmanipulação mecânicaŗ (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 232) envolvendo a impressão e organização sequencial de todas as 

mensagens eletrônicas, das transcrições das entrevistas gravadas em áudio e dos relatos 

autobiográficos enviados pelos participantes. Em seguida, por meio de leituras do material 

impresso, estabeleceram-se alguns macrotemas que me auxiliaram na composição do perfil e na 

análise das trajetórias dos participantes possibilitando conhecer quem são os formadores de 

professores de LE nas diversas IES de Goiás. A análise desdobrou-se em três macrotemas, 

denominados Řo início da históriař, Řformação acadêmica e profissionalř e Řexercício 

profissional inicialř, como apresento na seção seguinte. Tais macrotemas foram obtidos a partir 

da orientação geral que pedia aos participantes para que se descrevessem como pessoa e 

profissional. 

Os formadores participantes da pesquisa são profissionais que atuam em instituições 

públicas e privadas, sendo as primeiras subdivididas nos níveis federal e estadual. O grupo era 

composto de quatro homens e catorze mulheres que, na sua maioria, encontravam-se na faixa 

etária de 40-45 anos. Em relação à formação acadêmica, todos, com exceção de dois, eram 

licenciados na área de Letras Ŕ Português/Inglês, doze já possuíam o título de mestre, a maioria 

em Letras e Linguística Aplicada, e os seis remanescentes eram especialistas em língua inglesa 

ou áreas afins como leitura e língua portuguesa.  

Todos os participantes trabalhavam com formação pré-serviço, seja ministrando as 

disciplinas Didática e/ou Prática de Ensino, seja orientando os alunos durante o período do 

estágio. Muitos também ministravam aulas de outras disciplinas como Língua Inglesa, 

Literatura Inglesa e Norte Americana além de exercerem ou terem exercido algum cargo 

administrativo (supervisores de projetos de extensão, coordenadores de área). 

 
Discussão  

 

Em suas narrativas escritas e orais, os participantes disponibilizaram algumas 

informações pessoais e fizeram referências à sua formação acadêmica e profissional, alguns 

com menções a quando e como decidiram pela docência. Mencionaram também o início do 

exercício profissional inicial, ou seja, sua atuação em vários contextos antes de ingressar no 

ensino universitário e detalharam suas práticas profissionais no ambiente do ensino superior. É 

essa ordem que sigo para apresentar os itens a seguir.  

 
1. Auto-apresentação, motivações iniciais e fatores influenciadores – o início da história  

 

 As histórias dos participantes sobre suas formações acadêmicas e profissionais se 

entrecruzam quando o tema é o estudo da língua inglesa. Seja frequentando instituições públicas 

ou particulares na educação básica, o gosto pela língua inglesa e a paixão por ensinar foram 

expressos pela maioria dos participantes da pesquisa. O gosto pela língua parece ser um 

denominador comum que leva o aluno a querer se aprimorar no aprendizado do idioma e, 

posteriormente, influencia no desenvolvimento de uma Ŗpaixão por ensinarŗ.  

Para os participantes deste trabalho, tais sentimentos constituíram um fator motivador 

que os levou a fazerem escolhas, a tomar decisões que os direcionaram à docência como fica 

explícito no excerto a seguir da participante Stephanie.
4
 

 

 

                                                 
4. Os pseudônimos foram escolhidos pelos próprios participantes. 
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[...] A professora Stephanie é assim: desde sempre eu quis dar aulas e desde sempre que eu 

gostei de inglês.[...] Quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei pensando: ŖO que é que eu vou 

fazer se eu gosto de tanta coisa, mas nada me seduz tanto?ŗ ŖEu gosto de dar aulas e eu gosto de 

inglês. Por que que eu não dou aula de inglês? Eu vou fazer faculdade.ŗ [...] 

(Stephanie Ŕ entrevista inicial)
5
 

 

A influência de familiares, de amigos e de ex-professores foi também relatada por 

alguns dos participantes como parte das motivações iniciais para a escolha da profissão e na sua 

constituição como professores. Assim como na pesquisa de Camargo e Ramos (2006), encontra-

se também nos relatos dos participantes desta investigação a revelação de uma forte admiração e 

empatia por um professor de língua inglesa da educação básica ou do ensino superior que foi 

especialmente marcante, constituindo, para muitos dos participantes, um exemplo de 

profissional a ser tomado como modelo. A formação profissional é, pois, um processo que sofre 

influências diversas, dentre elas, esta identificação com professores e formadores com os quais 

os participantes tiveram contato como evidenciado pelo relato de Jonas a seguir: 

 
[...] Desde o início da minha formação, (houve) a identificação com as pessoas que foram os 

meus formadores. Eu gostei desde o início. Eu gostava da aula, da língua inglesa, do que estava 

por traz, da preparação. (Eu me perguntava:) ŖComo é que a gente vai se formando? Como é que 

a gente vai ficando mais à vontade na prática?ŗ E a formação é isso. Uma coisa que eu aprendi 

desde cedo: tudo, como tudo na vida, é processo e leva tempo. E tempo individual. Cada um tem 

o seu tempo. E essa formação vem de diversas fontes como a gente já conversou, mas, enfim, eu 

estou me formando e desde cedo eu falava que eu queria ser um teacher trainer que é o termo 

que a gente usa em inglês. E fui recebendo input. Fui observando colegas formadores de 

professores até que fui colocado numa situação de trabalhar com formação. [...] 

(Jonas Ŕ entrevista inicial)  

 

Nesse excerto, fica evidenciado que a interação com outros profissionais da área é 

também extremamente importante, confirmando, assim, que o conhecimento que o professor 

constrói sobre sua função é oriundo não só das experiências práticas adquiridas nas suas 

próprias salas de aula, mas também dos contatos com outros profissionais de ensino nos locais 

de trabalho (FREEMAN; JONHSON, 1998). Essa identificação e empatia por ex-professores 

marcaram, geralmente de forma positiva, o Ŗmolde de formaçãoŗ experienciado pelos 

participantes da pesquisa. Uma das colegas ilustra bem tal aspecto ao utilizar a metáfora da 

colcha de retalhos para falar sobre sua própria abordagem de ensinar
6
: 

 
Eliane – Você me contou a história da sua experiência e tudo, mas, em sala de aula, como é a 

professora Stephanie?   

Stephanie – Ixe! A professora Stephanie é assim: no início, era uma mistura. Eu acho que eu 

comecei mais ou menos como a gente vê nos relatos teóricos de como todo mundo começa. Até 

mesmo nos textos do Almeida Filho: parte é a competência implícita que a gente vai 

desenvolvendo ao longo daquilo que a gente observa, o que a gente vê, a experiência de sala de 

aula, tanto as experiências positivas como as negativas. ŖEu quero ser assim e não quero ser 

assado.ŗ Então, no começo, a professora Stephanie, ela era um patchwork do professor Jonas, da 

professora (risos) Eliane..., porque eu ia puxando assim: eu quero ter uma postura não 

intimidadora como a da minha professora do terceiro ano, por exemplo. E eu quero ter uma 

postura alegre, dinâmica como a do meu professor do primeiro ano. Eu não quero ser 

                                                 
5. Os excertos das transcrições das entrevistas foram organizados para torná-los coerentes e facilitar a 

leitura. Incluíram-se algumas palavras e ações - colocadas entre parênteses - e excluíram-se expressões 

como Ŗehŗ, Ŗnéŗ, Ŗsabe?ŗ e as repetições desnecessárias também com esse propósito.  

6. A abordagem de ensinar de um professor, segundo Almeida Filho (1993), refere-se ao conjunto de 

idéias, pressupostos, crenças que vai orientar uma operação global de ensino sendo, portanto, fundamental 

na descrição do como e na compreensão e explicação do porquê um professor ensina como ensina. 
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intransigente como a minha professora do segundo ano. Eu não quero ser irresponsável como... 

Entendeu? Então, eu ia formando um pouco por aí [...] 

(Stephanie – entrevista inicial) 

 

Como a própria participante menciona, nossa abordagem de ensinar é constituída, em 

grande parte, a partir do processo de socialização que se dá com base na aprendizagem por 

observação (LORTIE, 1975, 2002), ou seja, naquilo que observamos nos professores Ŕ seus 

métodos de ensino, ações e até características pessoais Ŕ durante nossa trajetoria escolar. As 

experiências vivenciadas também contribuem para o desenvolvimento da competência implícita 

(ALMEIDA FILHO, 1993), que é baseada em como nossos professores nos ensinaram ou em 

como aprendemos. Nesse processo, fica evidente que certas ações, determinados aspectos da 

forma de atuar ou até algumas características pessoais dos professores, percebidos como 

(in)adequados para si, são abraçados ou rechaçados pela participante passando, assim, a compor 

o retrato profissional observado de como deve ser, na sua concepção, um professor.  

Gostar muito da língua estrangeira, ter um bom desempenho no seu estudo e a 

identificação com um professor especialmente marcante são fatos que se destacam nos 

depoimentos dos participantes neste item sobre o início da sua história como professores. Para a 

maioria deles, o conjunto desses fatores influenciadores aparece como elemento importante para 

a escolha profissional feita e precede sua entrada na carreira docente. Nesse item de auto-

apresentação e motivações iniciais, vislumbro não só as peculiaridades da história de cada 

participante individualmente, mas percebo igualmente traços coletivos como os destacados 

acima, os quais tipificam a formação da identidade profissional dos participantes desta 

investigação e influem nas suas práticas como formadores de professores. 

 

2. Formação acadêmica e profissional: o curso de graduação versus os cursos de língua 

 

Dos 18 participantes desta pesquisa, 15 frequentaram cursos livres de idiomas e 

atribuem a eles grande parte do seu aprendizado da LE. Conforme relatado por alguns dos 

participantes, a experiência nesses contextos específicos também contribuiu para suas 

formações enquanto profissionais. Muitos mencionam cursos de preparação para professores 

que frequentaram Ŕ os chamados teacher training courses, o processo de socialização no 

contexto das escolas particulares de língua e a própria prática de ensinar como elementos de 

significativa importância na construção do profissional que se tornaram corroborando, assim, o 

caráter experiencial e social da construção do conhecimento-base dos professores conforme 

afirmam Freeman e Johnson (1998).  

 A recorrente menção aos cursos de línguas nos relatos escritos e orais (autobiografias e 

entrevistas) atesta a forte influência desse contexto na formação dos participantes como 

professores de língua. Foi nesse ambiente que desenvolveram seu conhecimento da língua, 

como já pontuado, e também construíram parte de seus saberes sobre o ensino e a formação de 

professores de LE. Os dados revelam que foi também no ambiente dos cursos de língua que 

alguns dos participantes iniciaram sua prática como professores de LE e também formadores de 

professores.  

O conhecimento obtido na formação universitária, por outro lado, não foi tão 

frequentemente mencionado como elemento contributivo nesse processo de formação 

profissional quanto a formação em serviço obtida nos cursos de língua. Vários participantes 

expressaram satisfação com alguns aspectos do seu curso de graduação como o fato de terem 

aprendido muito em relação à LE, principalmente em relação às questões teóricas, e terem tido 

ótimos professores que lhes serviram de modelos. Por outro lado, eles apontaram também 

dificuldades experienciadas Ŕ essas com mais recorrência - como atestam os relatos a seguir: 

 
O meu curso de graduação influenciou muito na minha formação como professora de LE. 

Quando entrei no curso de Letras já dava aulas de inglês há 3 anos, mas não tinha muita 

maturidade profissional. O que sabia era dos treinamentos de professores que, na verdade, eram 
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baseados no método áudio lingual, portanto, estudar teorias relacionadas ao ensino de LE fez 

uma grande diferença, foi para mim como por os pingos nos Ŗiiisŗ. Quanto às aulas de inglês 

propriamente ditas, eu também digo que sim, porque tive ótimos professores. Lembro bem que 

ficava copiando o que eles faziam na sala pra depois repetir com meus alunos. Isso aconteceu 

várias vezes.    

(Capitu Ŕ mensagem de e-mail) 

 

A língua inglesa na graduação foi uma experiência marcante. Primeiro, tive muitas dificuldades 

que não foram sanadas, especialmente devido ao rodízio de professores, professores que não 

tinham proficiência em inglês, salas muito cheias e heterogêneas; iniciamos o curso de Letras 

com 50 alunos, desses, cerca de 43 concluíram. Tivemos que fazer Inglês e Português em quatro 

anos, sendo que a grade curricular era muito apertada, principalmente porque o curso era 

noturno. Portanto, tive que estudar muito sozinha e contar com a ajuda de colegas mais 

experientes para sanar as dificuldades. 

(Dila Ŕ mensagem de e-mail) 

 

Quanto à formação pedagógica obtida na graduação, foram poucas as menções:  

 
Com certeza a graduação me serviu de modelo de formação: 1- porque a formadora era 

excelente. Em todos os cursos que frequentei e ainda frequento sempre penso: minha professora 

era melhor. Quando comecei a dar aulas de prática de ensino fui vasculhar meus guardados atrás 

da pasta que tinha na graduação. 2- porque amei meu curso e acho que foi a base para tudo o que 

sei e faço. Talvez nosso curso pudesse ter tido menos aspectos técnicos e mais teóricos, mais 

instâncias de reflexão, mas também isso foi em 1997, não é?! Faz tempo!! 

(Stephanie Ŕ mensagem de e-mail) 

 

 [...] Com relação à prática pedagógica, eu tinha acesso a mais livros do que minha professora. 

Ela tinha sido minha aluna no [nome da escola] e depois eu fui a coordenadora dela. Ela era 

formada em pedagogia e não trabalhava textos relacionados à aprendizagem de LI (língua 

inglesa). Quando perguntávamos, ela dizia que desconhecia. O que me ajudou foram cursos e 

seminários que eu fiz. 

(Lete Ŕ mensagem de e-mail) 

 

3. Exercício profissional inicial 

 

A escolha da profissão e a opção pela atuação profissional estão ligadas a uma 

diversidade de momentos, fatos e relações que marcam o percurso de cada pessoa/profissional. 

O início do exercício profissional se deu em diversas fases do processo de escolarização dos 

participantes da pesquisa, os locais também foram variados e os níveis foram igualmente 

distintos e nem sempre eles atuaram como professores de língua inglesa. A grande maioria dos 

participantes da investigação iniciou a prática docente em cursos livres de língua. No contexto 

do ensino superior, os participantes começaram sua atuação docente primeiro como professores 

de língua inglesa, alguns com literaturas de língua inglesa e, depois de algum tempo, como 

formadores de professores na disciplina pedagógica. Assim como a entrada na carreira docente, 

o início da atuação como formador também esteve ligado a fatores circunstanciais tais como 

substituição do professor efetivo ou por já ser um professor sênior na instituição, como 

comprova o relato a seguir:  

 
 [...] Essas chances estão sendo sempre oferecidas pra mim e eu não hesito, eu pego. Então, aqui 

na universidade, logo que houve a chance de pegar a parte da Prática e Didática, eu me ofereci. 

Foi na época em que as professoras se ausentaram pra fazer seus mestrados e eu peguei. Estou 

gostando demais, mas é um desafio muito grande porque a gente não sabe, exatamente, como 

fazer certas coisas. [...] 

(Purple Ŕ entrevista inicial) 
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O que se pode concluir como base nos itens discutidos é que a tentativa de reconstrução 

a posteriori do caminho percorrido pelos vários colegas formadores de professores permitiu 

identificar traços individuais e singulares, como, por exemplo, sobre uma participante que 

começou a ministrar aulas aos 35 anos de idade, muito tempo depois do término da graduação 

porque tinha um marido cerceador que a proibia de trabalhar. Por outro lado, foi possível 

estabelecer igualmente indícios análogos ao coletivo dos professores, como, por exemplo, o fato 

de gostarem da disciplina e terem sido influenciados por um ex-professor. Outros traços 

semelhantes foram que eles atuaram como professores em escolas particulares antes de 

ingressarem no ensino superior (no caso, nos cursos livres nos quais haviam sido alunos) e que 

baseavam suas práticas no molde de formação experienciado nesses contextos. Destaca-se ainda 

o fato de serem profissionais que, de várias formas, buscam adquirir e aprimorar suas 

competências de professores e formadores de professores. 

 
Considerações finais 

 

Neste artigo, foi possível estabelecer o início de uma base de conhecimentos sobre o 

profissional que atua na formação dos futuros professores de língua inglesa na região do Estado 

de Goiás. O que se pode evidenciar neste recorte é que as biografias pessoais e as narrativas dos 

formadores revelaram muito sobre a ligação entre o eu-pessoal e o eu-profissional desses 

profissionais o que corrobora a assertiva de Nóvoa (2000) de que é impossível a separação entre 

essas duas dimensões. Para ele, Ŗa maneira como cada um de nós ensina está diretamente 

dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino.ŗ (p. 17). Desvelou-se 

que as histórias familiares dos participantes, suas trajetórias pessoais e acadêmicas, bem como 

suas vivências no ambiente profissional, determinam grande parte dos referenciais por eles 

seguidos. Ainda há, é claro, outros vieses que serão eventualmente discutidos em outros textos e 

que contribuem para uma ampliação desse conhecimento. 

O compartilhamento das histórias e experiências dos membros do grupo FOPLE nos 

remete a algumas importantes considerações. Uma delas é que é fundamental para os que estão 

na função de formadores de professores colocarem-se como protagonistas no processo de 

reflexão objetivando (re)conhecer-se pessoal e profissionalmente e, nesse sentido, dar 

prosseguimento ao seu aprimoramento docente. Com esse propósito, as narrativas e sua análise 

têm o potencial de causar transformações na forma como as pessoas compreendem a si próprias 

e aos outros possibilitando que teorizem sobre sua própria experiência e identidade docente. 

Uma outra consideração diz respeito à reflexão colaborativa. Geralmente associada à formação 

universitária e continuada dos professores, ela é um elemento primordial também na auto-

formação do professor formador, pois possibilita um processo emancipatório no qual ele passa a 

elucidar e conhecer mais profundamente o que subjaz às suas práticas, podendo, eventualmente, 

reconfigurá-las.  
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ABSTRACT: This research aims at understanding the language learning process in an immersion context, 

as well as intercultural aspects, by means of reports from Brazilian students from Universidade Federal 

de Goiás (UFG) and Universidade Federal de Viçosa (UFV) and from American students from the 

University of Montevallo and Gadsden State Community College, who took part in the CAPES/FIPSE 

exchange program from 2007 up to the present moment. The participants were interviewed about their 

experiences during their participation in the program. With this research, I intend to get some 

information from the participants so that I can  propose some reflections upon the teaching and learning 

of foreign languages. 

KEYWORDS: language learning; exchange; immersion. 

 

RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo compreender o processo de aprendizagem de línguas em 

regime de imersão, bem como a questão da interculturalidade, a partir de relatos de alunos brasileiros 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e de alunos 

americanos da University of Montevallo e de Gadsden State Community College que participaram do 

programa de intercâmbio CAPES/FIPSE, no período de 2007 até o presente momento. Para tanto, os 

participantes foram entrevistados sobre suas experiências de aprendizagem durante o programa de 

intercâmbio nos dois países envolvidos. Pretende-se com a pesquisa obter informações dos participantes 

no sentido de que sejam propostas reflexões sobre o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras.  

PALAVRAS-CHAVES: aprendizagem de línguas; intercâmbio; imersão. 

 
Introdução 

 

Quando se aprende uma língua estrangeira, uma das maiores dificuldades encontradas 

pelos alunos é ter a chance de ter contato com a comunidade da língua-alvo, principalmente 

devido às distâncias geográficas entre os diversos países. Dessa forma, vários autores 

reconhecem as oportunidades de aprendizagem decorrentes da participação em programas de 

intercâmbio (BYRAM, 1997; BYRAM; FLEMING, 1998; ROBERTS et al., 2001). Ao 

participar de um programa de intercâmbio em um país estrangeiro, cuja língua é diferente de sua 

primeira língua, o aprendiz tem a oportunidade de aprender ou desenvolver não apenas outra 

língua, mas também aprender sobre outros estilos de vida e práticas culturais (BYRAM; 

FLEMING, 1998), práticas culturais, nesse sentido, sendo definidas como Ŗas experiências 

vividas de grupos ou de indivíduos quando desempenham papéis sociais e expressam 

significado nos acontecimentos do dia a diaŗ (ROBERTS et al., 2001, p. 81). 

De acordo com Roberts et al. (2001), o uso da língua estrangeira não é experienciado 

como uma prática social até os aprendizes se encontrarem em um ambiente em que estejam 

rodeados por insumo na nova língua, o que é facilitado pela estada em um país estrangeiro. 

Outros autores afirmam, ainda, que  há uma grande lacuna entre aprender sobre outras práticas 

culturais e aprender com essas práticas e através delas (BARRO; JORDAN; ROBERTS, 1998).  

Nessa perspectiva, se você faz parte de um grupo, você não tem consciência dele como 

cultura, mas como identidade. Por exemplo, você pensa em você como um goiano, um 

estudante, um católico, ou seja, pertencendo àquele grupo e não como tendo a cultura daquele 

grupo. ŖSomente quando você entra em contato com outro grupo é que as práticas linguísticas e 

culturais são enfocadasŗ (ROBERTS et al., 2001, p. 67). 

                                                 
*
 Este estudo foi subsidiado pela FUNAPE. 
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A participação em programas de intercâmbio favorece, pois, a aprendizagem ou o 

desenvolvimento de uma outra língua, o desenvolvimento da competência cultural, bem como o 

desenvolvimento do aluno como indivíduo. 

Em vista disso, podemos, pois, perceber um aumento nas bolsas de estudo que 

favorecem a estada de alunos no exterior (CAPES-FIPSE, CAPES-BRAFITEC, Erasmus 

Mundus, Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades etc.). 

Dessa forma, a possibilidade de experiência em um país estrangeiro, como parte da 

aprendizagem de línguas, está se tornando uma realidade para muitos alunos. Assim, a 

aprendizagem de línguas  
 

está se tornando uma Řdisciplina prática no campoř, do mesmo modo que as 

ciências naturais passaram de uma metodologia de demonstrações do 

professor para uma metodologia de trabalho experimental, realizado pelos 

próprios alunos, por meio de viagens a campo para investigar o fenômeno no 

seu ecossistema. (BYRAM, 1994, p. 7, grifo do autor, apud ROBERTS et al., 

2001, p. 33)  

 

De acordo com Kramsch (1998), o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

tradicionalmente, está voltado para a distinção entre falantes nativos e falantes não nativos. Os 

falantes nativos são vistos como modelos ideais a serem seguidos pelos aprendizes, porque são 

dotados de certa autoridade que está associada à Ŗautenticidade e legitimidade no uso da línguaŗ 

(KRAMSCH,1998, p. 16), justamente por serem nativos. Nessa perspectiva, os aprendizes são 

definidos em termos Ŗdo que eles não são, ou pelo menos não aindaŗ (KRAMSCH, 1998, p. 28), 

ou seja, são vistos como incompletos, inapropriados, justamente por não serem falantes nativos. 

Ao tratar desse assunto, Kramsch (1998) nos chama a atenção parta a complexidade do 

construto falante nativo. A que falante nativo estaríamos nos referindo? Ao falante nativo 

escolarizado, às crianças, aos adultos, ao professor universitário, ao trabalhador rural? A 

dicotomia entre falante nativo e não nativo fez com que pesquisadores adotassem uma 

pedagogia mais voltada para um falante intercultural.  

Segundo Byram e Fleming (1998), o falante intercultural é aquele que conhece uma ou 

mais culturas e identidades sociais, relacionando-se com pessoas de diferentes culturas e 

também com o ambiente. É sob essa perspectiva que os autores propõem orientar os aprendizes 

de línguas estrangeiras para uma formação como falantes interculturais, superando o mito de 

imitação da suposta perfeição do falante nativo.  

O conceito de interculturalidade parte do princípio de que a comunicação é sempre um 

processo cultural e que se comunicar em uma língua estrangeira ou em uma segunda língua 

implica mediar e estabelecer relações entre a nossa própria cultura e a dos outros (ROBERTS et 

al., 2001). Devemos, portanto, auxiliar nossos alunos em sua formação como Ŗfalantes 

interculturaisŗ, visto que o falante intercultural tem consciência tanto do seu eu culturalmente 

construído quanto o dos outros. Ele não precisa conhecer totalmente o seu mundo cultural e o do 

outro, mas deve estar ciente do processo de formação e transformação existente nesses mundos 

(ROBERTS et al., 2001, p. 30). 

Com base nisso, Byram e Fleming (1998, p. 7) propõem uma abordagem intercultural 

para o processo de ensino e de aprendizagem de línguas, baseada nos seguintes aspectos: a 

integração da aprendizagem linguística e cultural para facilitar a comunicação e a interação; a 

comparação de outros consigo mesmo para estimular o questionamento (crítico) da cultura 

central na qual os alunos estão socializados; e a preparação dos alunos para encontros e 

comunicação com outras culturas e sociedades. 

A comunicação intercultural está, portanto, vinculada à ideia de identidade e interação. 

O falante intercultural seria, pois, aquele que, consciente de suas identidades e culturas e das 

percepções que outras pessoas têm destas, é capaz de estabelecer relações entre a cultura da 

língua materna e a cultura da língua-alvo, ser um mediador entre as diferentes culturas, explicar 

as diferenças entre elas, compreendê-las e valorizá-las. 
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No que se refere ao ensino de uma L2/LE, a abordagem intercultural tem por objetivo 

conduzir o aprendiz a uma compreensão do Ŗoutroŗ da língua estrangeira por meio da 

aprendizagem de sua língua e cultura. Por essa e por outras razões, Ŗfalar em aprendizagem de 

uma L2/LE é falar, também, da aprendizagem de sua culturaŗ (Brown, 2001, p. 33).  

De acordo com Figueredo (2007), em todo esse processo, é possível que o aprendiz 

passe por situações que lhe causem choques culturais, em que sentimentos de estranhamento, 

frustração e, até mesmo, ira podem perpassar o processo comparativo entre a sua cultura e a 

cultura estrangeira, bem como uma distância social que denota as divergências entre as duas 

culturas.
1
  

Figueredo (2007, p. 56) afirma, ainda, que  
 

é possível que problemas de compreensão sobre a cultura estrangeira 

ocorram quando os membros de uma determinada cultura assumem que o 

seu modo de agir, de conceber o mundo ao seu redor, suas formas e 

significados são sempre as mais corretas e, portanto, ao se depararem com 

comportamentos diferentes, tendem a avaliá-los como incorretos. Em suma, 

o fato de os valores culturais de um determinado grupo serem normalmente 

fundamentados em noções quase nunca questionadas faz com que 

discordâncias apareçam em várias tentativas de compreensão entre uma 

cultura e outra. Nessa perspectiva, o processo ensino-aprendizagem de uma 

L2/LE é, inevitavelmente, marcado por conflitos (DAMEN, 1987; 

SWIDERSKI, 1993; HINKEL, 1999; ARCHER, 2001; LADO, 2001; 

CORACINI, 2003; REES, 2003). 

 

Nessa perspectiva, os professores de línguas têm que ter em mente que os aprendizes 

não devem ser expostos unicamente a simples informações culturais, tais como rituais, datas 

comemorativas, crenças, comida, folclore dos países em que se fala a língua-alvo. Ao contrário, 

o processo ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras deve se pautar numa abordagem 

intercultural, em que os indivíduos possam considerar e refletir sobre sua própria língua-cultura 

em comparação com a língua-cultura estrangeira.  

Dessa forma, segundo Figueredo (2007, p. 59, grifos do autor),  
 

o ensino da língua-cultura estrangeira não mais reforçaria as fronteiras 

tradicionais do Ŗeuŗ e do Ŗoutroŗ, mas incluiria um espaço para o diálogo 

com o particular, o específico, de modo a haver um esforço para a 

reestruturação das diferenças e expectativas entre os interlocutores, 

possibilitando, assim, a transposição dos limites em que cada um se 

encontra.  

 

Uma perspectiva intercultural de ensino de línguas proporciona, pois, uma reflexão 

sobre a cultura do Ŗeuŗ e a cultura do Ŗoutroŗ, fazendo com que se compreendam melhor as 

questões identitárias que afloram por meio dessa reflexão.  

De acordo com Figueredo (2007, p. 65),  
 

[n]ossas identidades sociais nos representam e revelam tudo aquilo que 

somos, acreditamos e fazemos. Sua construção se dá por meio da linguagem, 

do simbólico e, sobretudo, de nossas práticas discursivas, isto é, pelo modo 

como produzimos nosso discurso em relação ao Ŗoutroŗ e como ele nos 

influencia pelo seu próprio. É pelo fato de o Ŗoutroŗ e suas identidades 

existirem, que as nossas identidades também existem, e entre Ŗnósŗ e Ŗelesŗ 

                                                 
1. De acordo com Figueredo (2007, p. 56, grifos do autor), os termos Ŗchoque cultural e distância social 

são muito utilizados nas discussões concernentes às experiências vividas por um indivíduo imerso nas 

interações com os falantes da língua-cultura estrangeira em seu ambiente natural, as quais podem lhe 

gerar desconforto, irritabilidade e intolerância que, muitas vezes, estão relacionadas às suas dificuldades 

de não compreender o comportamento do Ŗoutroŗ e, ao mesmo tempo, se fazer compreendidoŗ. 
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há uma distinção. É na ação de olhar para o Ŗoutroŗ, que percebemos a 

existência de outras identidades, ora diferentes ora semelhantes, mas que, ao 

mesmo tempo, garante a presença daquelas que nos constitui.  

 

Conforme afirmam Byram e Fleming (1998), todos nós temos um número de 

identidades sociais, pois pertencemos a determinados grupos sociais, possuímos crenças e 

valores e participamos de práticas culturais. Quando vamos para outro país e interagimos com 

estrangeiros, com uma identidade nacional diferente, é a nossa identidade nacional que fica 

evidente, principalmente nos estágios iniciais desse processo. E a forma como nos abrimos ou 

não para a cultura do Ŗoutroŗ pode trazer diferenças significativas nas interações que teremos 

com o Ŗoutroŗ, e isso poderá influenciar a aprendizagem de línguas (ELLIS, 1994).  

De acordo com Roberts et al. (2001, p. 67), as Ŗpessoas se percebem como diferentes 

quando entram em contato com um outro grupo, e esse senso de diferença reforça a percepção 

delas de pertencer a um grupo em particularŗ.  

Outro ponto a ser considerado ao se ter contato com outra cultura é a confirmação ou 

não de estereótipos, visto que os estudantes de línguas têm estereótipos nacionais (COLEMAN, 

1998). Por exemplo, os americanos são tidos como um povo que adora hambúrguer, os ingleses 

como sendo pontuais etc. Segundo Figueredo (2007, p. 102), Ŗo não-estabelecimento de uma 

compreensão mútua entre a cultura do aprendiz e a cultura-alvo e, sobretudo, de um diálogo que 

promova o respeito entre suas identidades, pode encorajar a cristalização de estereótipos já 

existentes e estimular, ainda mais, a adversidade entre as culturas em questãoŗ.  

Como se percebe, são várias as questões que estão envolvidas no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas, especialmente quando se trata de situações de imersão, ocasionadas 

pela participação em programas de intercâmbio. Dessa forma, a presente pesquisa pretende 

contribuir para a melhor compreensão desse processo para que, com isso, se possa dar aos 

participantes desses intercâmbios uma preparação mais adequada para lidar com questões 

relacionadas ao Ŗoutroŗ, a estereótipos e a identidades, visto que os tempos atuais requerem 

outras competências do aprendiz de línguas e, consequentemente, a criação de um novo 

currículo, no qual seja dada prioridade à comunicação e à compreensão intercultural. 

 
O estudo 

 

 O objetivo deste estudo é tentar compreender as experiências de alunos brasileiros e 

americanos em sua participação no programa de intercâmbio CAPES-FIPSE. Desde 2006, 

coordeno, na UFG, o Projeto CAPES/FIPSE intitulado ŖIniciativa em Cultura e Artes entre 

Brasil e Estados Unidosŗ. São parceiros americanos do Projeto: (1) Gadsden State Community 

College (GSCC), a instituição líder americana Ŕ Alabama; (2) the University of Montevallo 

(UM) Ŕ Alabama; e do lado brasileiro: (1) a Universidade Federal de Viçosa (UFV) Ŕ Minas 

Gerais, a instituição líder brasileira, e a Universidade Federal de Goiás (UFG) Ŕ Goiás.  

O objetivo principal do Projeto em ŖIniciativa em Cultura e Artes entre Brasil e Estados 

Unidosŗ (US-Brazil Culture and Arts Initiative) é promover a internacionalização e a 

qualificação de alunos graduandos das áreas de Letras e Artes nos Estados Unidos e no Brasil. 

Para tanto, prevê-se um intercâmbio de currículos, professores, alunos, aquisição de línguas e 

experiências culturais. Os mecanismos para se atingirem esses objetivos incluem: o 

estabelecimento de uma infraestrutura de acordos entre as instituições participantes, de modo 

que os laços que unem tais instituições tenham um relativo caráter de permanência; visitas de 

professores de modo que possam estabelecer cursos comuns com créditos transferíveis; o 

desenvolvimento de consciência e de sensibilidade a respeito de diferenças educacionais entre 

os dois países; e o aumento do conhecimento das línguas portuguesa e inglesa.  

Os alunos são os principais beneficiários do programa. O objetivo é que eles façam 

curso em outros contextos culturais, participem de situações de aprendizagem nas áreas de 

línguas estrangeiras, literaturas, artes e assuntos culturais, desenvolvam conhecimentos nas 
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línguas portuguesa e inglesa e competência cultural e que tenham experiências significativas no 

processo de formação educacional. 

Para obtenção dos dados para esta pesquisa, foram utilizados os seguintes instrumentos: 

a) relatórios produzidos pelos alunos, bem como pelos coordenadores do Projeto ao final da 

participação de cada aluno no período de intercâmbio; b) entrevistas
2
 realizadas com os 

participantes para que pudessem expressar suas percepções sobre o processo de intercâmbio de 

que participaram. Para preservar a sua identidade, eles escolheram pseudônimos para si.  

Os dados foram analisados a partir da leitura dos relatórios, bem como das transcrições 

das entrevistas, o que permitiu a detecção de temas recorrentes que serviram como categorias 

para a análise dos dados.  

 
Análise dos dados 

 

Neste estudo, foram enfocados os seguintes temas recorrentes nos relatos dos 

participantes: questões identitárias; a desmistificação de estereótipos; o sistema educacional nos 

contextos brasileiro e americano; a aprendizagem de línguas no regime de imersão. 

 

Questões identitárias 

 

Ao ter contato com o Ŗoutroŗ, os participantes puderam refletir sobre suas identidades, 

sobre o modo e o estilo de vida das pessoas de sua comunidade, bem como sobre o modo e o 

estilo de vida das pessoas da nova comunidade.  

J. C. e Paula, por exemplo, nunca haviam se rotulado como brasileiros enquanto 

estavam no Brasil. Serem rotulados como brasileiros, nos Estados Unidos, lhes causou 

estranhamento, o que coaduna a afirmação de Roberts et al. (2001) de que somente quando 

temos contato com outro grupo é que nos percebemos como pertencendo a um determinado 

grupo:  

 
[1] J. C.: 

     (Br)
3
 

Eu acho que essa questão de se perceber é muito mais forte quando você entra em 

contato com o outro, né? Porque só a partir do outro que você se percebe. Então lá, eu 

achei tão estranho, no início, quando eles me chamavam de latino-americano porque, no 

Brasil, eu não tinha... eu sabia que era da... que era latino-americano, que era da América 

Latina, mas eu nunca tinha me nomeado. E quando você se nomeia, muda tudo, né? 

Então, quando eles me chamaram de latino-americano, eu ŘNossa! É mesmo! Eu sou 

latino-americanoř. Aí que eu fui perceber as diferenças, eu fui e me falei... ŘGente, eu 

sou brasileiro!ř, uma coisa que eu... aqui no Brasil, a gente não tem muito. Então, você 

lidando com o outro, com o que é diferente, você se percebe como você é. [...] Então só 

quando você vê o diferente é que você se percebe. 

 

[2] Paula: 

      (Br) 

A partir do momento que você vai para outro país, parece que, assim, você perde as suas 

características imediatas, você não é mais, eu não era mais fulana que gosta disso e 

daquilo, que gosta desse tipo de música e anda com esses tipos de grupos. Não, lá eu era 

fulana, a brasileira, eu era mais uma brasileira. Então, eu adquiri uma identidade que, pra 

mim, aqui, era irrelevante, que é ser brasileira, o que quer que isso signifique, né, essa 

definição de nacionalidade. E aí, eu vou pra lá e perco essas identidades para se criar 

apenas a identidade: uma das brasileiras.   

 

 Brenda, por sua vez, ao ter contato com os alunos de Goiânia, reconhece que eles 

geralmente vão muito bem arrumados para a aula. Ela pôde também  perceber que a maioria dos 

brasileiros só deixa a casa dos pais quando se casa, o que fez com que ela tecesse algumas 

                                                 
2. As perguntas feitas aos participantes, durante as entrevistas, encontram-se em Apêndice. 

3. Neste estudo, Br referere-se aos alunos brasileiros, e Am, aos alunos americanos, participantes deste 

estudo.. 
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reflexões sobre o comportamento dos jovens americanos, especialmente os de sua comunidade Ŕ 

Montevallo.  Segundo ela, o fato de a maioria dos jovens americanos morar nos dormitórios do 

campus faz com que eles vão, inclusive, de pijamas para as salas de aula. Ela afirma, também, 

que o que se espera dos jovens americanos é que sejam independentes, e o fato de um jovem 

americano continuar morando com a família seria algo considerado anormal, como podemos 

perceber no seguinte relato: 

 
[3]  Brenda: 

        (Am) 

Some things that I would think to be completely normal, people would find a little 

strange. Like er…, I guess in Goiania people dress up a lot, and I donřt. So they say, 

Ŗoh, why are you?ŗ, you know, that kind of thing, because in Montevallo people come 

to class in pajamas. I guess the fact that I chose to live in an apartment by myself at first 

I think people find a little bit strange […] they would say, Ŗwhy donřt you live with your 

family, why donřt you live with your family back home? Did something happen?ŗ There 

is always the assumption that there is some kind of family conflict. People thought that 

maybe there was something wrong. When, in the reality, thatřs what is expected of you 

in the States. When youřre in college, you no longer live in your familyřs house. Or if 

you do, itřs always on a very temporary basis until you graduate at college. And, after 

that, itřs considered very abnormal to live with your family. I found it very strange to 

see people who are 28 or 30 living with their family. I would think, Ŗhow is this ok?ŗ, 

ŖWhy donřt you have your own house?ŗ If you lived in the States, youřd be called the 

momřs boy and there are so many, I guess, assumptions that you are lazy. 

 
A desmistificação de estereótipos 

 

A participação no programa de intercâmbio fez com que alguns estereótipos fossem 

desmistificados. Antes do intercâmbio, a maioria dos alunos americanos não tinha a menor 

noção sobre o Brasil e sobre os brasileiros e, quando tinha, ligava o Brasil à floresta (Amazônia) 

ou a festas (Rio de Janeiro). Após o intercâmbio, esses alunos puderam perceber que os 

brasileiros são muito amáveis e generosos e que não há diferenças tão significativas entre os 

dois países, como podemos observar nos relatos a seguir: 

 
[4] West: 

     (Am) 

Er… I donřt know that I had that many perceptions beforehand, because, er…, there 

were obvious stereotypes that I didnřt really believe because I really didnřt want to… 

they didnřt seem to be accurate, like, there were some… I guess outside of Brazil most 

people think of the Amazônia or Rio de Janeiro, you know, either like a crazy party 

place or like a jungle, you know? Itřs the two completely opposite stereotypes that I 

heard, and… er… and so I didnřt, I didnřt really know what to think, er… I think since 

being here Iřve learned a lot, itřs really not that different. There are some small things, 

like, er… of course, there are some cultural differences, but mainly itřs not, itřs not like 

hugely different from the U.S. 

 

[5]  Lily: 

    (Am) 

Hum, I… I had absolutely no perceptions right in here, everything was really a question 

mark for me,  I did not  know much of anything about Brazil, I… people asked me, 

Ŗwhy did you come to Brazil?ŗ ŖThatřs what the program is for. So, I did itŗ. I didnřt 

have any concepts of how I felt Brazilians would be. Er… my opinion of Brazilians as 

a whole, I feel theyřre very warm and inviting. I feel like they generally care about 

people, and for me it… it was very rewarding being immersed in this culture and 

people, er… I felt they actually care about me regardless if I couldnřt communicate 

very well. I just felt embraced by the people here. 

 
[6]  Megan: 

    (Am) 

I will be honest with you…er before coming here, before even I knew about the 

program, I didnřt think outside of my box, I did not think outside of my life, my work 

and school, my family, myself. Er… I donřt want to think I was a self-centered person 

but I never gave thoughts to other people in the world! The only thing, I knew where 

Brazil was and you had the Amazon and…er…you know, that it was a poor country, 

but other than that  I was really ignorant as to other aspects related to Brazil. 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 48 

 

 

Já a maioria dos alunos brasileiros tinha a noção de que o povo americano era frio e de 

que os Estados Unidos eram um país rico, com grandes metrópoles. Após o intercâmbio, 

puderam perceber que os americanos são muito amáveis e que, nos Estados Unidos, também 

existem pessoas pobres e cidades pequenas, como Gadsden e Montevallo, como pode ser 

verificado nos seguintes relatos:  

 
[7] Júlio: 

     (Br) 

Bem, eu achava que todos os americanos eram ricos, não tinham problemas e que a vida 

deles era muito fácil. E... não é nada disso, né? E... eu pude viajar, eh..., eu pude viajar, 

eh, pra algumas cidades e pude conhecer um Estados Unidos que também é pobre, um 

Estados Unidos que também tem miseráveis, um Estados Unidos que também tem 

problemas com a..., assim como o Brasil tem. A gente que costuma achar que lá é uma 

maravilha e os problemáticos somos nós. E eu pude conhecer e percebi que não é bem 

assim, né? Claro que em questões de desenvolvimento há uma diferença grande entre 

Brasil e Estados Unidos, mas também há problemas. 

 
[8] Paula: 

     (Br) 

As cidades grandes de lá, eu tinha uma outra ideia, assim, que era o que eu via nos filmes 

e tal e isso quebrou tudo quando eu fui pro Alabama, né, porque eu fiquei em uma cidade 

pequena, que não tinha toda aquela movimentação, que não tinha ninguém na rua... as 

pessoas lá todo mundo anda de carro, né? Então eu meio que assustei porque não era 

aquilo, porque não era aquela imagem que eu tinha dos Estados Unidos. 

 
O sistema educacional nos contextos brasileiro e americano 

 

Os participantes também puderam comparar o sistema educacional nos dois contextos, 

como é ilustrado no seguinte quadro: 

 
 

Quadro 1: O sistema educacional nos contextos brasileiro e americano 

 

 

UFG e UFV 

 

 

Gadsden e Montevallo 

 O ensino é gratuito  O ensino é pago 

 Aulas mais participativas e reflexivas   Aulas mais tradicionais 

 Vida escolar e vida social separadas  A vida escolar é a vida social 

 Os alunos interagem mais entre si  Há a existência de grupos, como os sororities 

e fraternities 

 Mais dificuldade para o aluno conciliar 

estudo e vida social 

 Mais facilidade para o aluno conciliar estudo e 

vida social 

 

De acordo com os participantes, o fato de a maioria dos alunos americanos morar no 

próprio campus e não ter que trabalhar facilita-lhes a aprendizagem. A maioria dos alunos 

brasileiros, por outro lado, trabalha para se sustentar, o que faz com que não tenha tanto tempo 

para se dedicar aos estudos. Para os brasileiros, a universidade é o local onde se obtém 

competência intelectual e profissional. Para os americanos, a universidade, além de ser o local 

onde se obtém competência intelectual e profissional, é a comunidade onde vivem e onde 

mantém relações sociais muito significativas, por serem a sua nova Ŗcasaŗ, como é ilustrado 

pelos exemplos 9 e 10: 

 
[9] Fernando: 

      (Br) 

Eu acho que ser universitário no Brasil, no caso de uma universidade federal, em que 

não temos custo mensal, demanda um esforço maior. Você aqui tem de trabalhar para 

se sustentar. No regime deles, em que há o dormitório, você paga para morar e depois 

só se preocupa em estudar. Então isso acaba facilitando muito a vida do estudante.  

Lá, há muito mais estrutura disponível do que aqui.  
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[10]  Brenda: 

       (Am) 

I miss Montevallo because Montevallo, the college, it is more like a community. And 

here people live with their family, so it seems more like, this is school and thatřs my 

life, this kind of thing. But in the States, if you go to college, thatřs your life. You are 

living at a school that is your community. 

 

Os alunos brasileiros perceberam, também, uma diferença no modo como as aulas são 

ministradas nos dois contextos. Para eles, as aulas no Brasil são mais dinâmicas e favorecem a 

participação e a interação dos alunos. Já no contexto americano, as aulas são tradicionais, em 

que o professor passa o conteúdo aos alunos: 

 
[11] Júlio: 

      (Br) 

As aulas daqui? Eh... eu acho que aqui as aulas são mais, assim, reflexivas. Eu acho 

que lá, lá é mais assim, lecture, são lectures, né? Lectures. E eu acho que aqui a 

gente reflete mais, assim, sobre o que a gente tá aprendendo, né? E lá... parece que é 

uma coisa... muito assim, números, quantitativos, números, números, números. Aqui 

é mais qualitativo, mais reflexão, mais pensamentos... Eu senti muito essa diferença, 

assim, né?  

 

[12] J. C.: 

     (Br) 

É mais difícil a universidade no Brasil. Eu acho que o ensino daqui é muito 

melhor..., eu tô falando isso em relação ao que eu vivi lá, né? Eu não quero 

generalizar, mas, assim, de acordo com a minha experiência, o ensino que eu tenho 

aqui no Brasil me engrandece mais do que o que eu tive lá. O que eu tive lá foi 

muito bom por essa questão da língua, né? Mas as matérias específicas que eu 

estudei lá não me fizeram pensar tanto como eu penso aqui, não são tão profundas 

como elas são aqui. Então, por essa questão, eu acho que o Brasil tá em vantagem, a 

educação daqui é muito boa, os professores, os profissionais daqui são muito bons, 

muito competentes, eles conseguem trabalhar com a gente construindo realmente o 

conhecimento. A experiência que eu tive lá era o professor chega na sala, dá o 

conteúdo, né, e os estudantes absorvem o conteúdo. Na prova você preenche V ou F, 

marca X, então era bem fácil, né? Aprende também, mas, aqui a coisa é mais 

profunda. Essa foi a impressão que eu tive. 

 
[13] Fernando: 

          (Br) 

As aulas lá, vai estar especificado no syllabus, a aula é tradicional. Ou seja, você 

senta no começo da aula e olha a aula, lecture. A forma como eles ensinam lá, se eu 

for comparar com a Faculdade de Letras, é muito distinta. É muito mais aquela aula 

tradicional, professor, mestre, sabe tudo, os alunos sugam o conhecimento como 

podem e não é a coisa participativa como aqui, como vemos aqui na Letras. Então é 

essa questão do tradicionalismo muito forte que a gente via lá. 

 

A questão da interação, realizada em grupos nos Estados Unidos, também foi 

mencionada pelos participantes do Programa. No Brasil, segundo eles, a interação ocorre de 

forma mais abrangente, ou seja, sem a existência de grupos específicos. Já no contexto 

americano, a existência de grupos, como os fraternities e sororities,
4
 faz com que haja uma 

segregação no campus, como podemos observar nos seguintes relatos:  

 
[14] Paula: 

       (Br) 

Eu vi um isolamento. A estrutura da universidade americana é de grupos. É uma coisa 

que eles sustentam desde o high school até o nível superior. Então, como nós passamos 

só quatro meses lá, não deu tempo pra gente ser aceita lá. Então, fomos excluídos como 

o grupo dos brasileiros. Aí virou a identidade de grupo. A gente era aquilo só, the 

Brazilians.  

 

[15]  Lily: 

     (Am) 

Ok. Oh, we have things called er… like fraternities and sororities there, which you donřt 

have here… er and I feel like for too many reasons itřs really, itřs actually very bad for 

                                                 
4. Nas universidades americanas, existem as associações de alunos (fraternities) e de alunas (sororities), 

que funcionam como clubes fechados, cujos membros são escolhidos pelos seus pares, com base em seus 

interesses e status social.  
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students and studentsř life, because I feel like a lot of times it…er… encourages…er… 

cliques, like people to be in these groups and… not… like immerse themselves with 

everyone, and I feel like people are generally like that. Er… you hang out with Letters 

students, you hang out with History students, Psychology, Art, you know, people do that 

anyway, but when you put people in even more specific groups I feel like it also 

encourages stereotypes and… very… like superficial tendencies… Yeah, and… oh… it 

also encourages like er… very promiscuous behavior and I think a lot of times, ah… itřs 

negative behavior, and people… at least in my school, I donřt know how it is in other 

schools but… 

 
A aprendizagem de línguas no regime de imersão 

 

De acordo com os participantes, no regime de imersão a aprendizagem de línguas é 

considerada mais inconsciente e natural, mas é necessário haver interação na língua-alvo. O fato 

de estar rodeado de input em inglês fez com que Júlio percebesse um desenvolvimento da sua 

habilidade de compreensão oral. Lily e Brenda mencionam a importância de interagirem em 

português no Brasil, para que haja realmente a aprendizagem da língua. O fato de muitos 

brasileiros falarem inglês pode fazer com que a interação com os alunos americanos seja feita 

em inglês, o que tornará a aprendizagem de português difícil, apesar de estarem imersos num 

país em que se fala português, como podemos perceber nos exemplos a seguir:  

 
[16] Júlio: 

      (Br) 

Num regime de imersão, eu acho que é uma aprendizagem totalmente inconsciente, é 

uma crença minha, porque eu... por exemplo, a minha habilidade de listening 

melhorou muito, mas eu não estava estudando para melhorar o meu listening, ela 

melhorou devido ao fato da imersão. Eu acho que também, eh..., muitas pessoas 

acreditam que por estarem no estágio de imersão, elas vão aprender inglês, mas se não 

houver interação e socialização, não adianta a imersão, né? É inconsciente, mas tem de 

ter uma vontade, né, de interação assim. 

 

[17] Lily: 

     (Am) 

I did not speak Portuguese when I came here. I knew…, you know, Ŗoiŗ I knew a little 

bit of Spanish and so I thought Spanish would help me with Portuguese, but nothing 

significant, only, you know, some points, some words, now Iřm able to, to think, er… 

express myself in Portuguese. Er… not really like I can in English, but I can, I feel 

like for several months Iřve been living here I wasnřt speaking all around enough, and 

now Iřm living with another family and itřs only Portuguese in the house and er…, I 

feel I improved a lot. In a few weeks I had improved much more than I had in the 

previous few months. And so I feel like immersion is the best way to expose yourself 

into language as quickly as possible, I… this is the second language that I had to learn 

and I know itřs something I want to take with me after I go back. I wanna continue 

learning Portuguese and even other languages. Itřs something that I like, I really 

enjoyed it. 

 
[18]  Brenda: 

      (Am) 

I think my Portuguese is progressing since I got here, I would say I understand it a lot 

more than I speak it because when people are talking to you or the class is in 

Portuguese you learn how to understand it. But as far as speaking I was so lazy and 

never practiced it. I live with a family who speaks perfect English, and they speak to 

me only in English and sometimes if I was speaking to them in Portuguese they would 

respond in English.  So I became really lazy. And so I only speak Portuguese when 

people speak no English. So there is a kind of, there is a lot of expectation, oh I will go 

to Brazil, after six months I will be fluent because I will be in complete immersion in 

Portuguese but itřs not if you donřt want it to be. The experience of studying abroad is 

what you make it. If you want to be that fluent, you can be. But if you are lazy like I 

was, you arenřt. I mean, I can speak Portuguese er… like I travelled by myself to 

different cities and I was able to talk to people but I know my knowledge is not as 

good as I thought it would be after six months or as it should be after six months. 
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Paula menciona, ainda, o fato de que a aprendizagem de línguas num regime de imersão 

possibilita aos alunos a oportunidade de perceberem diferenças na forma como um falante 

brasileiro e um americano expressariam algo em suas respectivas línguas, em decorrência das 

diferenças culturais e comportamentais entre brasileiros e americanos. Esse fato corrobora a 

afirmação de Roberts et al. (2001, p. 67) de que as Ŗpessoas se percebem como diferentes 

quando entram em contato com um outro grupo, e esse senso de diferença reforça a percepção 

delas de pertencer a um grupo em particularŗ. Essa reflexão sobre a cultura do Ŗeuŗ e a cultura 

do Ŗoutroŗ pode ser percebida na fala de Paula: 

 
[19] Paula: 

     (Br) 

A gente teve um debate todo na aula de composition sobre as expectativas do writing 

no Brasil e nos Estados Unidos. A gente conversou sobre isso. Por exemplo, a gente 

faz uma redação aqui e a gente mantém o suspense até o final. Você coloca a tese ao 

fim do que você vai dizer. Nos Estados Unidos, não. Espera-se que você diga logo no 

começo do texto tudo o que você vai falar. E a gente ficou pensando se isso também 

refletia aspectos culturais. Como as pessoas são nos Estados Unidos mais diretas, né, e 

como a gente é aqui. Às vezes, prolonga-se até uma conversa. A maneira como a gente 

começa a contar uma história aqui é diferente de como você começa a contar uma 

história lá. E isso é função da língua também, coisa que talvez seria interessante se 

discutir em sala de aula de inglês. Nos Estados Unidos, por exemplo, você começa 

assim: Ŗontem eu bati o carro, você acredita? Aí a pessoa pergunta: Ŗcomo que foi 

isso?ŗAí, você conta. Aqui no Brasil é assim, você chega: Ŗfulano, você acredita que 

ontem eu tava indo ao shopping, aí eu tava passando pela rua talŗ, aí, no final da 

história, você conta que bateu o carro. E isso é interessante porque são essas pequenas 

coisinhas que fazem você perceber o accent na fala, né, que vai além dos sons, né, da 

palavra. O accent que se fala muito agora é isso, padrões na língua, como você 

expressa o que você quer expressar. 

 

A fala de Paula nos faz perceber que aprender uma língua estrangeira implica um grau 

de aprendizagem intercultural, visto que, como afirma Brown (2001), a aprendizagem de uma 

língua deve estar permeada por discussões sobre questões culturais dos falantes da língua-alvo.  

 
Considerações finais 

 

Os resultados deste estudo apontam para o fato de que mais importante do que estar 

imerso num país estrangeiro é interagir na língua-alvo. Como pudemos perceber pelo exemplo 

de Brenda, o fato de ela ter ficado seis meses no Brasil não colaborou para a aprendizagem do 

português, visto que a participante interagia principalmente em inglês com as pessoas ao seu 

redor.  

A participação no programa de intercâmbio fez com que, por meio do contato com o 

Ŗoutroŗ, os alunos pudessem refletir sobre questões identitárias e culturais. Concordo com 

Figueredo (2007, p. 241, grifos do autor) quando afirma que Ŗ[o] modo como o Ŗeuŗ e o Ŗoutroŗ 

e suas subjetividades interagem pode proporcionar aberturas pelas quais os estereótipos que os 

anulam como seres culturais únicos sejam desfeitosŗ. Por meio dos exemplos apresentados, 

pudemos perceber que alguns estereótipos dos alunos foram desmistificados com a experiência 

que tiveram no país estrangeiro e, consequentemente, com a oportunidade de estarem 

observando a cultura do Ŗoutroŗ.  

Com base nisso, é importante que, nas aulas de língua estrangeira, sejam incluídas 

discussões sobre aspectos culturais, de modo a permitir reflexões significativas sobre o Ŗeuŗ e o 

Ŗoutroŗ, sobre o familiar e o estranho, o que proporcionará uma aglutinação dos aspectos 

linguísticos e culturais e, como resultado, a possibilidade de nossos alunos desenvolverem não 

apenas a competência linguística, mas também a intercultural. 
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Apêndice 

 
Perguntas feitas aos participantes brasileiros: 

 

1) Por que você quis participar do Programa de Intercâmbio CAPES/FIPSE? 

2) Eu gostaria que você falasse sobre como foi a sua experiência no programa de intercâmbio. 

3) Como foi se perceber brasileiro(a) nos Estados Unidos? 

4) E o que é ser brasileiro(a) no Brasil? 

5) Que percepções você tinha sobre o povo americano antes de participar do Programa? O que se 

manteve e o que mudou após a viagem? 

6) Que percepções você tinha sobre os Estados Unidos antes de participar do Programa? O que se 

manteve e o que mudou após a viagem? 

7) Como os americanos o(a) viam durante o programa? 

8) O que você podia fazer lá que não podia fazer aqui e vice-versa? 

9) Como você avalia seu conhecimento da língua antes e depois da participação no programa? 

Você considera que o seu inglês melhorou após a participação no Programa? Caso afirmativo, de 

que maneira? 

10) O que você fazia para aprender mais inglês? Que estratégias você usava para isso? 

11) O que é aprender inglês numa experiência de imersão? 

12) Para você, o que significa estudar inglês no Brasil e estudar inglês nos Estados Unidos? 

13) Você se lembra de ter percebido algum conflito intercultural durante a sua participação no 

Programa? Caso afirmativo, como você lidou com esse conflito? Poderia falar sobre isso? 

14) O que é ser um universitário no Brasil e nos Estados Unidos? Que diferenças e semelhanças 

você percebeu entre os dois sistemas? 

15) O que é morar no Brasil e morar nos Estados Unidos? 

16) Você teve alguma dificuldade durante a sua participação no Programa? 

17) Que contribuições a participação no programa trouxe para a sua carreira e para a sua vida? 

18) Como você avalia o Programa CAPES/FIPSE? Que sugestões você poderia dar para melhorá-lo? 

19) Há mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a sua participação no Programa? 

 

Perguntas feitas aos participantes americanos: 

 

1) Why did you decide to take part in the CAPES-FIPSE interchange program? 

2) Iřd like you to tell me about your experience in the interchange program.  

3) How did you feel being an American in Brazil? 

4) How do you feel being an American in the United States? 

5) What perceptions did you have about Brazil and the Brazilian people before coming to Brazil? 

Did those perceptions change after your trip? 

6) How did the Brazilian people see you during the program? 

7) What could you do in Brazil that you couldnřt do in the United States and vice versa? 

8) How do you evaluate your knowledge of the Portuguese language before and after your stay in 

Brazil? Do you think it has progressed? If so, in what ways? 

9) What did you do to learn Portuguese in Brazil? What strategies did you use? 

10) What is it to learn Portuguese in an immersion experience? 

11) What is the difference between learning Portuguese in the United States and in Brazil? 

12) Did you have any kind of intercultural conflict while you were in Brazil? If so, could you please 

talk about that? 

13) What is it to be a university student in Brazil and in the United States? What are the differences 

and similarities between the two systems? 

14) What is the difference between living in Brazil and living in the USA? 

15) Did you have any difficulty while you stayed in Brazil? 

16) What kind of contributions did this program bring to your career and to your personal life? 

17) How do you evaluate the CAPES/FIPSE program? Do you have any suggestions to make it 

better? 

18) Would you like to make a final comment about your participation in the program? 
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REVISITANDO LA NOCIÓN DE „TRANSFERENCIA LINGÜÍSTICA‟  

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE ESPAÑOL POR  

UNIVERSITARIOS BRASILEÑOS 

 
Terumi Koto Bonnet Villalba (UFPR) 

 

 

RESUMEN: Los primeros especialistas que se dedicaron a examinar la transferencia lingüística lo 

hicieron desde la perspectiva de sistemas en conflicto, en que la lengua materna (L1) interfiere en la 

lengua extranjera (L2), ya que en los años 50 se usaba la noción de lengua como un conjunto de hábitos 

lingüísticos. Tras los estudios chomskyanos en los años 60 y 70, el papel de la L1 perdió importancia en 

la adquisición de lenguas extranjeras por adjudicarle la adquisición lingüística al LAD (language 

acquisition device). Los años 80 conocieron otra forma de entender la influencia de la L1, y se consideró 

que ésta serviría de estrategia para aproximarse de la L2. Con el avance de la teoria 

sociointeraccionista de aprendizaje de lengua extranjera desde los años 90, el énfasis recae sobre el 

individuo aprendiz y empiezan las discusiones sobre las cuestiones identitarias, lo que da margen al 

abordaje del caso brasileño aprendiz de español. 

PALABRAS CLAVE: transferencia lingüística; foco en el aprendiz; identidad latinoamericana. 

 

RESUMO: Os primeiros especialistas que se dedicaram a examinar a transferência linguística se 

basearam na noção de sistemas em conflito, em que a língua materna (L1) interfere na língua 

estrangeira (L2), uma vez que, nos anos 50, postulava-se que a língua era um conjunto de hábitos 

linguísticos. Após os estudos chomskianos nos anos 60 e 70, o papel da L1 perdeu importância na 

aquisição de línguas estrangeiras por entenderem que esta se devia ao DAL (dispositivo de aquisição 

linguística). A década de 80 conheceu outra forma de enfocar a influência da L1, considerando-a como 

estratégia de aproximação à nova língua. Com o avanço da teoria sociointeracionista de aprendizagem 

de língua estrangeira a partir dos anos 90, a ênfase recaiu sobre o indivíduo aprendente e começam as 

discussões sobre as questões identitárias, o que dá margem à abordagem do caso brasileiro aprendendo 

espanhol. 

PALAVRAS-CHAVE: transferência linguística; foco no aprendiz; identidade latinoamericana.  

 
Introducción  

 

 Pese a que se discuta desde hace varias décadas, el tema de la transferencia lingüística 

sigue siendo actual, ya que lingüistas aplicados, docentes y aprendices suelen tropezarse con 

este fenómeno durante la trayectoria del aprendizaje/enseñanza de lenguas extranjeras. A cada 

modelo teórico corresponde una forma distinta de entenderla, sin que se haya llegado a una 

conclusión definitiva porque no hay una explicación total de cómo se da la adquisición de 

segunda lengua. La cuestión se vuelve interesante cuando están implicadas dos lenguas que 

podrían ser variantes de una sola, como es el caso del portugués y del español, ya que desde el 

inicio los dos sistemas se hallan superpuestos, lo que implica en que el proceso de aprendizaje 

del español por hablantes brasileños sería un proceso de discernimiento. En otras palabras, el 

continuum lingüístico no se caracterizaría por construir o adquirir una nueva gramática, sino 

más bien en ubicar cada lengua en un área separada, para que a lo largo de las etapas de 

desarrollo deje de confundir Ŗo livroŗ con Ŗ*lo libroŗ, y produzca correctamente Ŗel libroŗ.   

 Así, en general, se considera la transferencia o la influencia de la lengua materna como 

un elemento obstaculizador de adquisición lingüística; de ahí que las cuestiones más comunes 

pueden ser sintetizadas en tres puntos: a) ¿qué se transfiere?; b) ¿está mal transferir?; c) si está 

mal, ¿cómo se erradica?   Para tratarlas, es conveniente repasar el historial de los estudios sobre 

el tema. 
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La transferencia lingüística 

 
Las tres preguntas que cierran el apartado anterior están fundamentadas en la noción de 

lengua como objeto lingüístico, lo que implica en que la translación se da en el nivel formal. Y 

es exactamente este enfoque que ha predominado en los estudios sobre la transferencia del 

portugués brasileño al español peninsular
1
 hasta hace dos décadas. En ese sentido, uno de los 

estudios más detallados es el de Barbieri Durão (2000), quien describe la interlengua de los 

lusohablantes, relacionando los errores fonológicos y gráficos, gramaticales y semánticos. 

Desde la perspectiva léxica, hay fuertes indicativos de que la transferencia está por detrás del 

fenómeno Řportuñolř, informalmente entendido como anécdota y, pedagógicamente, como 

desviación o error, originado de la práctica de tomar el español como una copia del portugués 

con algunas adaptaciones típicas que pueden ser observadas en la creación de palabras como 

Ř*puecoř, Ř*cueca-cuelař, Ř*coraciónř, etc. 

Así, la transferencia de la lengua materna a la lengua extranjera conlleva la noción 

negativa de interferencia, tal como entendían los behavioristas de los años 50 y 60. Basándose 

en esos estudios, lingüistas aplicados y pedagogos se dedicaron a diseñar una metodología de 

enseñanza de lenguas extranjeras que optimizase la sustitución de los hábitos lingüísticos de la 

lengua materna por los de la lengua extranjera. En consecuencia, se dio prioridad a un 

entrenamiento mecanicista en que el alumno era expuesto a la nueva lengua sin mediaciones de 

su lengua, y era orientado hacia una serie de prácticas repetitivas Ŕ orales y escritas Ŕ de las 

estructuras gramaticales. 

El denominado método audio-lingual duró cerca de veinte años. En los años 70, con los 

nuevos abordajes lingüísticos basados en los estudios de Chomsky, algunos lingüistas como 

Corder o Selinker (apud LICERAS, 1991) empiezan a revisar la noción de transferencia, 

enmarcándola en el contexto del proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras como un 

procedimiento más, y analizándola como una forma de aproximación a la lengua meta. Durante 

este período de transición de la L1 a la L2, el aprendiz crearía su propio interlengua (IL), 

reconocido como un sistema lingüístico legítimo, con características peculiares que dependen 

de los rasgos de las dos lenguas implicadas.  

En la década del 80, en base a la teoría cognitivista de adquisición de segundas lenguas, 

especialistas como Kellerman y Sharwood Smith (1986) o Ringbom (1992), pasan a enfocarla 

como una estrategia de comunicación y de aprendizaje. Son ellos, entre varios otros, quienes 

examinan este fenómeno de cerca y señalan que se trata de un mecanismo instintivo activado 

por el alumno, sobre todo en la fase inicial del aprendizaje. Ringbom (1987) postula la figura 

del Ŗnaive learnerŗ (aprendiz ingenuo), que consideraría intuitivamente la lengua extranjera 

como un sistema que funciona igual al de su lengua materna, bastando sustituir las palabras. 

Por otro lado, la corriente inatista/cognitivista de corte chomskyano, como la de Dulay 

y Burt (apud GASS; SELINKER, 1983), defiende la hipótesis L1=L2, o sea, el proceso de 

adquisición de la lengua extranjera se daría de la misma forma que la de la lengua materna, 

fundamentada en el concepto de LAD (language acquisition device). Este dispositivo mental 

explicaría la adquisición de la lengua materna en tiempo récord por un niño en cualquier 

contexto sociocultural y económico, ya que desde el input dado por el entorno lingüístico en el 

que nace, todos los individuos normales serían capaces de desarrollar la gramática de su lengua 

en hasta 6 años. Si la lengua extranjera se vale del mismo mecanismo que la lengua materna, 

efectivamente no habría transferencia de conocimientos lingüísticos de una lengua a otra, sino 

más bien, una nueva creación de reglas gramaticales, activada por el acceso al input de la 

segunda lengua. Sin embargo, distintos estudios, como los de Cook (apud ODLIN, 1994), 

profundizan la cuestión y apuntan hacia la complejidad del tema, planteando otros modos de 

                                                 
1. La opción por la variante peninsular se debe a la circulación masiva, en Brasil,  de manuales didácticos 

publicados en España por autores españoles. 
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actuación del LAD en la adquisición del L2/LE por aprendices adultos: a) ¿hasta qué punto 

sigue funcionando? b) ¿cómo funciona? c) ¿cuál es el papel de la lengua materna?
2
 

Independientemente de otros factores de adquisición que no meramente los mentales, 

parece ser consenso entre los lingüistas de que la lengua materna y la lengua extranjera se 

adquieren de distintas formas, ya que no sólo hay diferencias biológicas, sociales y psicológicas 

entre un niño y un adulto, sino que un conocimiento lingüístico en L2 mantiene algún tipo de 

relación con la L1. Esta perspectiva rescata la cuestión de la transferencia y le asigna una 

importancia que lleva a revisarla (ODLIN, 1989), pero, para evitar prejuicios respecto a su 

naturaleza, es común reenfocarla como el papel de la lengua materna en el proceso de 

adquisición lingüística. Asimismo, es común relacionarla con otras disciplinas que tienen que 

ver con una nueva forma de ver la lengua. Por ejemplo, el foco deja de ser la lengua como 

objeto lingüístico, sino el usuario, porque es éste quien la materializa, y lo hace de acuerdo a 

sus patrones socioculturales en una situación comunicativa real. La lengua Ŕ como postulaba 

Bajtín (apud FARACO, 2009) Ŕ deja de ser gramática para hacerse discurso, lo que implica en 

participación de interlocutores históricamente marcados. 

Este cambio radical en relación a la lengua coincide con la retomada de los estudios 

bajtinianos y con la eclosión de la teoría sociointeraccionista de aprendizaje de lenguas. La 

adquisición lingüística no se daría exclusivamente en el cerebro humano, sino más bien en la 

interacción social. Y si se realiza en la comunicación debido a todo tipo de necesidades 

dialógicas, es de suponerse que está traspasada por la subjetividad de cada interlocutor, lo que 

trae a colación las siguientes implicaciones: 

a) mientras se trataba la lengua como objeto lingüístico, se entendía que el aprendiz 

transfería la gramática y el léxico de la L1 para la L2. Sin embargo, ahora se trata de un 

determinado individuo que no sólo transfiere sus conocimientos lingüísticos, sino también su 

visión del mundo; 

b) si la lengua pasa a ser vista como la manifestación cultural de un individuo o de una 

comunidad, la lengua materna es la forma cómo se relaciona con su entorno y con el mundo 

exterior del cual hace parte la lengua extranjera. Luego, es posible pensar que la influencia de la 

lengua materna al aprender la L2 está en proporción directa con su empeño en acercarse a ese 

nuevo idioma y con su objetivo pragmático de apropiarse de un código lingüístico que no es el 

suyo; 

c) el apoyo en la lengua materna ya no es un simple caso de insuficiencia en LE ni de 

una mera estrategia para sortear las dificultades comunicativas, sino un signo de identidad, de 

su condición de extranjero aprendiz de otra lengua. 

Desde este punto de vista, la transferencia lingüística tradicional pierde totalmente su 

connotación negativa: no es más interferencia ni una IL en la que se nota un sistema en 

construcción deficiente destinada a la fosilización parcial.  

Los especialistas se acercan al aprendiz que, a su vez, se acerca a la LE para 

comunicarse en varias dimensiones: profesional, afectiva, académica, comercial, política, etc. 

Al hacerlo, entra en contacto con otros modos de ser y leer las cosas del mundo, provocando un 

circuito de intercambios lingüísticos, socioculturales y psicológicos, del cual resulta una 

influencia mutua constante. La transferencia adquiere el matiz de reciprocidad positiva que ya 

estaba prevista en la denominación dada por Sharwood Smith (op.cit.) de Řcrosslinguistic 

influenceř (influencia translingüística). 

En resumen: no importa qué se transfiere, ni hace falta indagar si hace mal transferir ni 

preocuparse con la posible forma de erradicar ese tipo de fenómeno natural en la era de la 

globalización. Se le reconoció el carácter dinámico propio de las relaciones humanas, y típico 

de la postmodernidad en la que la diversidad es el principio que rige las ciencias. 

                                                 
2. Para mayores informaciones ver el capítulo 1 de MYLES,  MITCHELL. Second language learning 

theories. 
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En el próximo apartado, reenfocaremos la adquisición de LE tratando de discutir el 

caso del hablante brasileño aprendiz de español y averiguar cómo las distintas nociones de 

transferencia lingüística le afectan. 

 
El caso del hablante brasileño aprendiz de español 

 

Al reflexionar sobre el problema del alumno brasileño aprendiendo español en el 

contexto formal, es decir, de modo sistemático y sistematizado, lo primero que merece la 

atención es su dificultad en superar el nivel intermedio.
3
 Distintamente de los que aprenden 

lenguas muy distantes de la suya, el inicio del proceso no es Řceroř, ya que es capaz de 

comunicarse en una interlengua que asegura una interacción suficiente en un contexto 

hispanohablante. Dicho de otro modo, tiene el conocimiento lingüístico de supervivencia. En la 

situación de salón de clase, consigue responder de forma satisfactoria a las actividades 

propuestas en español. Un claro ejemplo es el hecho de entender al profesor desde el primer 

momento del curso básico, bastando para ello unas orientaciones objetivas y el empleo del 

lenguaje específicamente didáctico (teacher‟s talk), así como es posible organizar tareas 

comunicativas usando la lengua extranjera. Así ocurrió con el fragmento de un poema de Pablo 

Neruda (ŘOda al hombre sencilloř), que sirvió de base para una pequeña producción de texto 

biográfico, contestando a las indagaciones del poeta: Quiero saber quién eres/ dónde vives/ en 

qué mina trabajas, etc. En la actividad de práctica escrita, hubo quien le contestara en forma 

poética o quien planeara un contexto comunicativo tan natural como si Neruda estuviera vivo y 

el alumno  efectivamente estuviera charlando con él. 

El problema está en la fase siguiente, cuando parece darse cuenta de que, pese a las 

semejanzas, el español es otra lengua, o sea, una lengua extranjera, porque la habla otro pueblo 

que no es exactamente una copia del brasileño. Tras unas 180 horas de clase, su progreso pierde 

ritmo y, lo que es peor, se cristaliza la idea de que su interlengua no es académicamente 

suficiente ni aceptable, lo que en general le produce una especie de desilusión lingüística. Es 

posible suponer que la sensación de fracaso se refuerza en contraste con la falacia de Řlengua 

fácilř, que el mismo alumno había cultivado desde el comienzo. 

 Por otro lado, la fama generalizada de facilidad creada por los hablantes de portugués 

en relación a la lengua española debido a la proximidad lingüística es una trampa que puede ser 

transformada en estrategia de aprendizaje. La similitud es un factor que ayuda al aprendiz a 

aproximarse de la lengua meta, porque significa un esfuerzo menor en el proceso de 

aprendizaje, sea en el nivel receptivo, sea en el nivel productivo. En sus estudios, Sharwood 

Smith (op.cit.) defiende la idea de que es fundamental la percepción de la distancia entre la L1 

y la L2 para activar el apoyo en la lengua materna y usar la transferencia como mecanismo de 

aproximación. No sólo él, sino otros lingüistas cognitivistas argumentan que la adquisición de 

la segunda (y extranjera) lengua se da en base al conocimiento previo. Desde esa perspectiva, es 

natural considerar que, en el caso de un hablante brasileño, aprender español es relativamente 

fácil, sobre todo si tiene en cuenta de que hay diferencias derivadas de la falsa semejanza en 

todas las dimensiones: a) semántica (¿ Řcualidadř o Řcalidadř?); sintáctica (¿  ŘEl profe nos dijo 

para salirř o ŘEl profe nos dijo que saliéramosř?); c) morfológica (¿ Řlo buenoř o Řel buenoř?); d) 

formal (¿ Řviageř o Řviajeř?).
4
  

 La activación de la transferencia como estrategia de comunicación y aprendizaje 

conlleva el peligro de fosilización si no se trata esa especie de dependencia a la lengua materna 

                                                 
3. V. en VILLALBA (2002), la descripción de las tres etapas de aprendizaje por las que pasan los 

alumnos brasileños. 

4. Desde el punto de vista del profesor es el momento de conscientizar a sus alumnos de las implicaciones 

y riesgos de tal relación lingüística íntima, así como revisar sus prácticas pedagógicas, orientándolas 

hacia la discriminación de los dos sistemas lingüísticos.  
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desde el inicio del curso. Los escasos estudios
5
 indican que la falta de una metodología 

adecuada al caso específico de hablantes brasileños aprendices de español (y de 

hispanohablantes aprendiendo portugués) acaba interrumpiendo o dificultando el proceso de 

adquisición.  

Esta situación no sólo le plantea al profesor la necesidad de revisar el concepto de 

transferencia como forma de resolver un problema comunicativo o como una parte del proceso 

cognitivo de construcción de conocimientos, sino que le exige retomar la concepción de lengua: 

en lugar de verla como Řgramáticař en el sentido chomskyano, considerarla como discurso, 

según lo postulado por Bajtín. En el primer caso, el foco estaría exclusivamente en la forma, y 

dado el grado íntimo de parentesco entre el portugués y el español, lo que provoca la 

superposición de formas y estructuras en gran medida, su principal objetivo acabará siendo la 

corrección de los errores en los niveles sintácticos, semánticos y morfológicos. En el segundo 

caso, el centro de su trabajo no está  en el contenido lingüístico, sino en el individuo. Desde esa 

perspectiva, cada uno de los implicados en la tarea de aprender y enseñar el español deja de ser 

una entidad abstracta y gana cuerpo, vida y sentido en la práctica de interacción social en un 

determinado contexto sociocultural. Como seres históricamente marcados, poseen su propia 

lengua que, gramaticalmente, puede ser semejante - incluso muy semejante - a otra lengua, pero 

no se confunden porque cada una refleja su propia forma de ser y organizarse de acuerdo a las 

normas de su comunidad. 

Aun en el mundo globalizado que tiende a homogeneizar a todos y todo, una mirada 

más atenta hacia las particularidades es una cuestión de respeto por el que, desde nuestro punto 

de vista prepotente, parece ser Řel raroř. Cuando se repasa el concepto de Řextranjeroř como 

sinónimo de Řextrañoř, - al fin y al cabo, ¿quién es extraño a quién? -, se comprende el 

significado de Řidentidad culturalř como un conjunto de rasgos socioculturales resultantes de la 

historia, economía, religión, filosofía, política, etc. Y en ese sentido, el brasileño no es 

uruguayo, ni mexicano, ni colombiano, ni paraguayo, aunque compartamos una lengua 

hermana.  

Al acercarse a un nuevo idioma, que es extranjero por pertenecer a otro conjunto de 

valores y acciones, el alumno brasileño no desecha su bagaje cultural que conforma no sólo su 

lengua sino también su forma de expresión y comunicación. En otras palabras: al intentar 

hablar en español, transfiere su visión del mundo y, al hacerlo, mantiene su identidad 

lingüística y cultural, la cual se revela en su interlengua, en su Řportuñolř. Le resulta 

extremadamente difícil usar, por ejemplo, ŖMe duele la cabezaŗ; así, manifiesta su problema 

con otra frase: ŖEstoy con dolor de cabezaŗ. Esta segunda frase, no es la que usaría un hablante 

hispánico, pero se puede entender. 

La transferencia en el nivel sociopragmático es inevitable. Esa inevitabilidad no 

contiene matiz negativo, porque en un sentido estricto nadie cambia su identidad ni ignora la 

pertenencia a una determinada comunidad. Lo que sí puede ocurrir Ŕ y ocurre con bastante 

frecuencia Ŕ es la influencia recíproca entre la lengua materna y la lengua extranjera, resultando 

en una identidad híbrida sustentada por las relaciones interculturales. Así, el fenómeno de la 

transferencia que en general implica en una acción desde la L1 hacia la L2, o de la interlengua 

como un producto monolítico, adquiere otra connotación: deja de ser un fenómeno unilateral y, 

a la vez, pasa a incorporar la noción positiva de flexibilidad y fluidez. O sea: se crea la 

dinámica de la influencia simultánea de una lengua/cultura sobre la otra en cuyo proceso se 

desarrolla asimismo la educación para la diversidad. Y esto es sumamente interesante en el 

contexto hispánico, dada la pluralidad de culturas que en el presente siglo se están reconociendo 

para reorganizar el nuevo espacio y estilo de contacto.
6
 

 

                                                 
5. V. GABBIANI, B.; ORLANDO, V. (2006).  

6. Se espera que la nueva mirada hacia sí mismo y hacia los vecinos redunde en una revisión de la noción 

de latinidad en el gran marco americano. 
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Consideraciones finales 

 

Conviene dejar claro que el hecho de reconocer la importancia de discutir las cuestiones 

multiculturales en la enseñanza/aprendizaje de español por hablantes brasileños, priorizando la 

competencia sociopragmática que no involucra aspectos formales de la lengua, no significa 

automáticamente que la competencia comunicativa se reduzca a la práctica de Řportuñolř. Desde 

el punto de vista pedagógico, es natural que haya un esfuerzo en mejorar el desempeño 

lingüístico en español, para que al cabo de cuatro años el alumno logre acercarse al nivel 

avanzado. El dominio excelente de una lengua extranjera es deseable tanto en el ámbito 

académico como profesional. 

Al tener en cuenta las dos dimensiones de la lengua, la discursiva y la formal, es 

posible diseñar un curso de español para brasileños, en el que la transferencia o la influencia 

translingüistica pueden/deben ser examinadas de acuerdo a determinados enfoques teóricos de 

adquisición de lenguas extranjeras, para tratarlas con rigor científico, sin distorsionarlas ni 

exagerar sus efectos negativos o positivos.  

En resumen: el caso es que la transferencia no debe ser vista como error o desviación en ningún 

sentido. Vista como parte del proceso de aprendizaje, conlleva la noción de creatividad, puesto 

que al usar un término como Řfritaderař, para referirse a la sartén (VILLALBA, 2002), el 

alumno echa mano de la palabra en portugués Řfritarř y crea un neologismo mediante el sufijo 

español Ř-erař. Vista como la legítima expresión de un hablante brasileño aprendiz de español, 

pasa a ser la lectura del mundo de un extranjero.  

Asimismo debe quedar claro que es prácticamente imposible erradicar la transferencia, 

sea del punto de vista formal, sea del punto de vista pragmático, lo que no debe ser tomado 

como señal de fracaso. Sin embargo, me gustaría reforzar que se debe replantear la metodología 

de enseñanza del español a brasileños, recordándoles que si existen tres etapas dinámicas en el 

continuum de aprendizaje, la segunda es la más conflictiva y es cuando la toma de conciencia 

de las características de cómo se da este tipo de adquisición es importante, en cuyo seno 

concurren varios fenómenos, siendo la cuestión de la relación/influencia de las lenguas 

implicadas (L1 y la L2) una de las más desafiadoras.  
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TEMPO DE REFLEXÃO: UM ESTUDO SOBRE O USO DE DIÁRIOS 

DIALOGADOS DURANTE A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA  

DE PROFESSORES DE INGLÊS 

 
Barbra Sabota (CEPAE-UFG /UEG) 

 

 

ABSTRACT: This article presents some considerations about the use of teaching journals as a means to 

foster reflections among student-teachers in a Letras course in a public university in the state of Goiás 

(UEG). It is possible to conclude that it is very important for these students to share their opinion as well as 

their expectations and uncertainties with their supervisors, and although some students at first did not 

consider the journal as the best means, all the participants ended up recognizing its relevance as a reflection 

inducing device.  

KEYWORDS: pre-service teacher education; reflection. 

 

RESUMO: Este artigo apresenta algumas considerações a respeito do uso de diários dialogados como 

meio de possibilitar a reflexão entre alunos-professores de um curso de Letras da Universidade Estadual de 

Goiás. É possível concluir que os alunos-professores se beneficiaram desta ferramenta para compartilhar 

suas opiniões expectativas e incertezas sobre o ensino de língua inglesa. Apesar de inicialmente muitos 

alunos apresentarem dúvidas e restrições quanto ao uso dos diários, ao final da pesquisa todos os 

participantes reconheceram este instrumento como valioso promotor de discussão e reflexão. 
PALAVRAS-CHAVE: formação universitária de professores; reflexão. 

 
            A formação do professor de língua inglesa tem sido uma preocupação latente entre 

pesquisadores da Linguística Aplicada (LEFFA, 2001; VOLPI, 2001; OLIVEIRA, 2008; SABOTA, 

2008) por reconhecer-se neste período de formação uma etapa fundamental para tentar aprimorar a 

qualidade do ensino de inglês como um todo, sobretudo nas escolas regulares. Estudos em educação 

também apontam para a necessidade de uma formação crítica e reflexiva para este profissional que se 

prepara para exercer o magistério (PIMENTA, 2002; PIMENTA; LIMA, 2004). Cabe ressaltar que, 

como supervisora de estágio, assegurar que os alunos possam não só ser considerados, mas, 

principalmente, considerar-se, aptos a lecionar língua inglesa tem sido uma preocupação central em 

nosso trabalho. Para tanto, é necessário que além de desenvolver tarefas relacionadas à aprendizagem 

do ofício, os estagiários envolvam-se em um processo reflexivo. No entanto, como assegurar que a 

reflexão possa se iniciar ainda durante o período em que o professor está na universidade? Esta é, 

pois, a questão que norteou uma pesquisa desenvolvida nos anos de 2008 e 2009 na Universidade 

Estadual de Goiás a fim de investigar as contribuições da estratégia Ŗdiário dialogadoŗ para a 

formação do professor de inglês.  

            Para atingir ao objetivo macro de nosso estudo o subdividimos em dois objetivos específicos 

por meio dos quais busca-se:  

 

 Identificar quais os indícios de reflexão evidenciados nos diários dos estagiários; e  

 Perceber e discutir se o diário dialogado é uma estratégia relevante o suficiente para 

caracterizar a reflexão justificando sua adoção em nosso cenário de formação de professores. 

          Apresentamos, na sequência, algumas considerações sobre a teoria que fundamenta este estudo. 

            
A formação universitária de professores de inglês  

            

O papel da universidade na formação do profissional tem sido questionado já há alguns anos 

em função das modificações no modo contemporâneo de produzir e processar informações. Não se 

pode conceber um estudo universitário como oportunidade de obter informações técnicas sobre 

determinada profissão, afinal, são vários os modos de obter informação. Tampouco são aceitas na 

atualidade a apresentação de conceitos como verdades absolutas e incontestáveis, fazendo assim com 
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que seja necessário repensar não apenas o papel do professor a cada dia, mas também a extensão em 

que um curso superior pode contribuir para a formação do indivíduo. Para Nóvoa (2000, p.3), a 

universidade, na atualidade, deve se reestruturar deixando de ser Ŗtransmissora do conhecimentoŗ e 

voltando-se Ŗmais para funções de reconstrução, de crítica e de produção de conhecimento novo.ŗ      

Ainda segundo o autor, apenas quando 
 

o professor deslocar a atenção exclusivamente dos "saberes que ensina" para  as 

pessoas a quem esses "saberes vão ser ensinados", vai sentir a necessidade 

imperiosa de fazer uma reflexão sobre o sentido do seu trabalho. Seria necessário 

que esta reflexão tivesse, simultaneamente, uma dimensão individual (auto-

reflexão) e uma dimensão coletiva (reflexão partilhada). Acredito que é possível 

instaurar grupos de reflexão pedagógica, dentro das universidades, que conduzam 

pouco a pouco a instaurar rotinas de debate, de supervisão, de formação inter pares. 

(NÓVOA, 2000, p. 4) 

          

É sob esta ótica de oportunizar uma reflexão partilhada que buscamos estabelecer instâncias 

de debates e exposições pelos alunos de casos experienciados em ambientes de estágio. 

Concebemos o estágio supervisionado como uma etapa oficial de formação de professores, 

uma vez que, como já sabido em muitas ocasiões, o ingresso na docência precede o ingresso em um 

curso universitário, o que pode acabar por acarretar resistências a mudanças de atitudes por parte do 

professor em formação (SABOTA, 2008). Entretanto, o fato de contar com estagiários que já têm 

experiência prática sobre o ensino pode favorecer a discussão de tópicos pontuais relativos à rotina de 

sala de aula, como, por exemplo, tomadas de atitude, gerenciamento de tarefas, avaliação entre 

outros.  

Assim, é importante promover espaços dentro do estágio para que os professores em 

formação Ŗse voltem para as próprias ações, envolvam-se com elas e analisem-nas, para com elas 

aprender e melhorá-lasŗ (ROMERO, 2004, p. 191), mas que, ao mesmo tempo, possam interagir com 

colegas menos ou mais experientes em sala de aula a fim de construir um novo conhecimento a partir 

desta negociação de saberes, configurando o estágio também como um espaço de aprendizagem 

colaborativa (SABOTA, 2008).  

            Nessa concepção, o estágio deve ser um Ŗespaço de interlocução mútua entre os formadores, 

estagiários e os professores colaboradoresŗ (GIMENEZ, 2007, p. 97). Todos os envolvidos no estágio 

passam a ser vistos como parceiros, co-aprendizes nessa missão de se tornar um profissional melhor. 

O estágio, assim caracterizado, configura-se como um momento de reflexão sobre o tipo de professor 

que desejamos ser e como devemos proceder para atingir esse ideal. Para Mesquita (2005, p. 43), as 

ações desenvolvidas durante o estágio supervisionado constituem Ŗum importante espaço de 

construção da identidade profissional do professor, formando-o como sujeito que constrói sua prática 

social com base na reflexão contextualizada na ação, sobre a ação e sobre o próprio conhecimento na 

açãoŗ.  

Desse modo, o que se pretende com o estágio supervisionado é, cada vez mais, fazer com que 

ele se torne um espaço para debates que transcendam a discussão sobre técnicas de ensino e 

gerenciamento de sala de aula e que abordem temas como o que é ser professor de línguas, como 

corroborar para um ensino eficaz, pautado pela ética e responsabilidade. Isso se dá por meio da 

reflexão, como vemos no tópico a seguir. 

 
Aspectos reflexivos na formação do professor 

 

Para Dewey (1959) a reflexão é uma forma especializada de pensar que envolve basicamente 

dois elementos fundamentais: o estado de dúvida que origina certa hesitação e perplexidade diante do 

ato/objeto; e o ato de pesquisa que esclarece a perplexidade. Ou seja, quando nos deparamos com 

algo que nos força a sair de nosso estado de certeza, some forçados a abandonar a ação rotineira e 

adotar uma ação reflexiva. Nesse sentido, a reflexão possibilita a ação de finalidade consciente, 

proporciona a invenção e a criação sistemática (para solução de problemas) e enriquece as coisas com 
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sentido (DEWEY, 1959). Talvez por causa de qualidades como essas, é que o fato de refletir sobre as 

aulas tenha se popularizado tanto. E por isso é preciso ter critérios antes de classificar qualquer ação 

formativa do professor como reflexiva (PIMENTA, 2002).  

Na formação universitária, a reflexão se dá no momento em que os estagiários são convidados 

a repensar e explicar suas ações conferindo-as sentido. Tais questionamentos não surgem de modo 

aleatório. Ao longo do período em que o estágio supervisionado se desenvolve, o professor supervisor 

adota algumas ações de modo a fomentar tal reflexão. A essas atividades chamamos estratégias de 

reflexão. Em resumo, estratégias de reflexão são, portanto, atividades desenvolvidas pelo orientador 

de estágio com o objetivo de proporcionar um debate sobre as aulas planejadas e ministradas pelos 

estagiários, o contexto, e as demais situações relacionadas ao estágio e ao processo de formação em si 

(VIEIRA, 1993; RICHARDS; LOCKHART, 1996; ALARCÃO, 2003).  

As estratégias de reflexão informam o professor-orientador sobre o progresso dos estagiários 

no processo de formação universitária, possibilitando uma avaliação formativa dos alunos, ou seja, 

uma avaliação pautada pela observação constante do desenvolvimento da aprendizagem (OLIVEIRA; 

CHADWICK, 2001). São consideradas estratégias de reflexão os debates acerca das ações no estágio, 

fichas de acompanhamento de desempenho do estagiário, análise de casos, elaboração de portfólios, 

narrativas, questionários, auto-observação, perguntas pedagógicas, grupos de discussão e supervisão 

colaborativa (ALARCÃO, 2003). Neste artigo, privilegiamos a análise das narrativas dos estagiários 

sobre suas experiências nas escolas-campo e com as atividades de formação, em geral, contidas nos 

diários dialogados. 

Ao registrar nos diários suas impressões sobre o estágio, os alunos são levados a reler a 

realidade que presenciaram e se posicionar sobre os fatos de modo a entender a atitudes tomadas e 

dotá-las de sentido. Como os diários propostos são dialogados, os comentários e perguntas do 

professor sobre o que lê pode fazer com que os estagiários revejam algumas posturas e se engajem em 

um processo cíclico, necessário à reflexão, afinal, como afirma Mok (1994), é importante retomar o 

ponto inicial e avaliar constantemente o crescimento. Para o autor, a reflexão é uma combinação entre 

ação e pensamento crítico, e pode ser mais bem aproveitada quando promovida em contextos que 

favoreçam a interação, pois, por ser uma experiência interpessoal, ela leva a insights sobre si mesmos 

e pode proporcionar mudanças conceituais sobre o papel do professor e, até mesmo, acrescentamos, 

sobre o ensino de línguas. Interessa-nos então, tal como estabelecido nos objetivos deste estudo, 

analisar os indícios de reflexão apresentados nos diários e perceber se esta estratégia configura 

realmente um meio eficaz de auxiliar na formação de professores.   

 
Metodologia 
          

               Esta é uma pesquisa qualitativa interpretativa, ou seja, uma pesquisa que busca investigar os 

dados em seu contexto natural e tem o pesquisador como principal ator na interpretação dos dados 

(ERICKSON, 1986; LUDKE; ANDRÉ, 1986). A pesquisa qualitativa interpretativista é considerada 

pelo autor como uma abordagem apropriada para se pesquisar o ensino, por considerar a sala de aula 

Ŕ e demais instâncias educacionais Ŕ como um ambiente social e culturalmente organizado para a 

aprendizagem (ERICKSON, 1986). Esse modelo de estudo visa analisar em profundidade os dados 

coletados a fim de buscar subsídios para o aprimoramento dos procedimentos adotados durante o 

processo de formação de professores de inglês em nossa unidade, e por generalização, em nosso 

Estado. 

              Como fontes de coleta de dados, utilizamos um questionário inicial distribuído aos alunos ao 

início do ano com vistas a traçar o perfil dos estagiários e o diário dialogado dos estagiários redigidos 

durante o ano de 2008 e 2009. Como o grupo de estagiários investigados já se encontrava formado ao 

início do estudo, podemos considerar esta pesquisa um estudo de caso (NUNAN, 1992). Por razões 

éticas, perguntamos aos alunos se desejariam participar do estudo e solicitamos aos que aceitaram a 

permissão para utilizar seus dados neste estudo. Foi-lhes assegurado o direito de escolher 

pseudônimos pelos quais são tratados neste estudo, possibilitando assim a manutenção do sigilo da 

identidade dos participantes. 
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               Sendo a professora regente da turma, foi fácil ter acesso aos participantes, uma vez que o 

contato já era estabelecido na estrutura  do curso. O único cuidado necessário para efetivação do 

estudo foi o de separar os dados dos alunos que não quiseram participar do estudo. O uso do diário 

dialogado foi sugerido, e não imposto, e de uma turma de 16 alunos 8 decidiram utilizá-lo. Entretanto, 

o uso sistemático ao longo dos dois anos de duração da pesquisa, apenas 6 diários foram mantidos e 

considerados neste estudo.  

               A análise dos dados foi feita adotando os procedimentos sugeridos por Martins (2004): 

primeiramente, é feita a leitura do tópico inteiro a fim de obter uma ideia geral do texto. Em seguida, 

identificam-se as unidades de significado capazes de fornecer dados sobre a opinião que os 

estagiários apresentam sobre o desenvolvimento do estágio, e, finalmente, categoriza-se a linguagem 

dos alunos em eixos significativos dentro da análise a serem definidos.  

 
Análise dos dados 
             
            O diário dialogado foi apresentado à turma do terceiro ano do curso de Letras da 

Universidade Estadual de Goiás em Anápolis no ano de 2008 como uma oportunidade a mais de 

manter contato com a professora orientadora de estágio. Foi explicado aos alunos que o uso dos 

diários seria opcional e que os mesmo poderiam ter o formato que os alunos desejassem. Quatro dos 

seis alunos optaram por uma forma convencional de escrita. Escolheram um pequeno caderno onde 

registrassem suas impressões conforme solicitado pela professora. Duas alunas, no entanto, optaram 

por redigir blogs, um estilo virtual de registro de atividades, um diário online. Os registros das 

atividades nos diários são chamados de entradas e ocorrem de modo livre, quando o autor tem a 

iniciativa de escrever, e estimulada, quando o interlocutor sugere o registro (SABOTA, 2008). Neste 

estudo, as entradas nos diários seguiram estes dois modelos. O direcionamento geral à turma era que 

registrassem tudo o que vivenciassem no estágio nos diários. Em algumas ocasiões, a professora 

pedia à turma que se manifestassem sobre um tema específico, como, por exemplo, a primeira visita à 

escola-campo ou a descrição de sua primeira aula na regência. Em outros momentos, os alunos 

encaminhavam perguntas e comentários à professora-formadora de modo espontâneo. A exemplo do 

que foi observado em Sabota (2008), os estagiários têm ritmo diferente de escrita, alguns fizeram 

várias entradas enquanto outros se limitaram a relatar de modo sucinto e poucas vezes o que 

acontecia, dois alunos acabaram por abandonar a estratégia. Aventamos duas razões para o abandono 

do diário, o acumulo de atividades realizadas pelos alunos na universidade nas disciplinas, sobretudo 

no ano de 2009 em que os estagiários tinham de redigir seus trabalhos de conclusão de curso. Uma 

segunda razão pode ser o fato de nem todos terem cultivado o hábito da escrita, para alguns, o relato 

no diário poderia ser apenas mais um atividade do estágio e não uma oportunidade a mais de reflexão. 

Por ser a professora regente da turma, preferimos não indagar os dois alunos que desistiram do diário 

sob pena de intimidá-los. 
         Nos diários, os alunos revelaram algumas de suas expectativas quanto ao estágio: 
 

[1] Espero aprender na prática o que já vemos na teoria: como me portar na sala de aula, como 

dar uma aula legal de modo agradável. 

 Leila 18/03/2008 

 
          Leila esperava que o estágio tivesse um caráter prescritivo e que lhe fornecesse respostas sobre 

como atuar em sala de aula. Ou seja, sua preocupação centrava-se em obter um bom desempenho e 

não necessariamente construir algo por meio dos debates e discussões. Com o passar do tempo, Leila 

consegue perceber que o estágio ia além de técnicas de sala de aula e posturas prescritivas, mas que se 

tratava de um espaço de construção de identidade profissional (MESQUITA, 2005). Ao final da fase 

de regência, solicitamos aos alunos que relatassem nos diários suas opiniões sobre o estágio e 

recomendamos que lessem suas anotações no diário antes de fazer tal avaliação, para certificar que a 

reflexão deles levaria em consideração o que haviam registrado, tal como proposto por Mok (1994). 

Leila registrou: 
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[2] Talvez eu possa afirmar que cresci muito com o estágio. No começo eu queria muito 

acertar. Hoje eu vejo que o certo sou eu quem faço. (...) Eu até já escrevi isso nesse diário, 

eu achava que ia aprender como ser professora, sabe, como fazer as coisas diretinho na 

sala de aula, mas agora eu vi que tenho de fazer do meu jeito. Então o estágio foi bom.  

 Leila 20/10/2009 

 
              Como o diário foi apresentado como uma opção de contato a mais com a professora 

orientadora. Apesar de ter acesso à professora em sala de aula, por email e também por telefone, uma 

aluna preferiu se justificar por suas ausências à aulas e atividades e até mesmo se desculpar, como 

registrou Elise: 
 

[3] Eu tive alguns problemas e não pude assistir a todas as aulas, profa, sinto muito. Será que 

dá para entregar as atividades atrasadas para a senhora?   

 Elise 03/11/2008 

 

               Esta utilização do diário, apesar de curiosa, revela que o instrumento foi incorporado ao 

modo de comunicação entre a estagiária e sua supervisora. O tom dos diários, como pode ser 

observado nos exemplos citados foi informal e semelhante a um diálogo oral, o que corrobora a ideia 

de que o diário estreita os laços entre os usuários. Suzi, aproveita o diário para manter um diálogo 

com a orientadora, tecer comentários e pedir conselhos, como pode ser visto no exemplo 4:  
 

[4] Bom, como prometido, vou escrever mais este semestre. (...) O aluno me perguntou sobre 

gírias que usam Ŗgetŗ e Ŗgotŗ, pouco sei sobre isso, para não dizer que não sei nada, 

entende? Não sei como lidar com essas situações. O que faço? Estudo mais? Ou pesquiso 

e levo depois? Professora, preciso ter mais segurança para ministrar o conteúdo e ainda 

não sei como adquirir tal confiança.   

 Suzi 26/08/2008 

 
             Um outro uso do diário foi para comentar sobre o que acontecia ao longo da disciplina. 

Pudemos ter acesso a avaliação que os alunos fizeram de nosso programa enquanto ele se 

desenvolvia. Leila, em entrada livre, comenta sobre o que achou das aulas ministradas por seus 

colegas: 
 

                   [5] (...) estou achando legal ver meus colegas apresentarem (suas aulas) porque assim tenho 

ideias para as minhas próprias aulas. Já leciono há quase um ano e só agora estou 

incluindo os passos que foram ensinados no plano de aula (...).  

 Leila 26/08/2008 

 
               As estagiárias participantes de nosso estudo conseguiram perceber o estágio como uma 

instância colaborativa, como era a intenção de nosso programa. Perceberam o estágio com um campo 

de troca de experiências e de aprendizagem colaborativa (SABOTA, 2008). Isso pode ser percebido 

no comentário 5, e também no comentário 6, como vemos: 
 

[6] A minha aula de regência foi muito especial para mim, fiquei muito feliz com o resultado e 

principalmente por ter contribuído de alguma forma na formação dos alunos, pois eles 

nunca tinham estudado sobre o Halloween. (...) eu conversei com as meninas da turma para 

ver o que elas achavam do plano e todo mundo achou que a aula ia ser legal. A Elise 

sugeriu uma caça ao tesouro quea acabei acrescentando. (...) fiquei com medo de não fazer 

tudo o que estava no plano de aula e ser prejudicada, mas depois vi que os alunos estavam 

fazendo as tarefas por prazer e não para simplesmente ganhar notas. Foi muito legal! (...) 

 Ciça 28/11/2008 
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               No comentário de Ciça, percebemos que ela se preocupa em checar com as colegas o que 

elas achavam de seu plano de aula e incluir sugestões, corroborando a ideia de aprendizagem com o 

par. Cabe notar que Ciça reflete nesta entrada sobre aspectos técnicos do planejamento (controle do 

tempo das atividades) e aspectos críticos da aula (utilidade do conteúdo cultural, apreciação da aula 

pelos alunos).   
              Solicitamos aos alunos que manifestassem sobre a utilização do diário. Afinal, como esse era 

o foco da pesquisa, pensamos ser pertinente que os próprios estagiários opinassem sobre a estratégia. 

Todos as participantes fizeram uma avaliação positiva do diário, mas cabe lembrar que como o uso 

foi opcional, era esperado que apenas os que se identificassem com a estratégia a utilizariam. 

Entretanto, as justificativas fornecidas pelas alunas de porque gostaram do diário são elucidativas de 

sua eficácia e pertinência. 
 

[7] Eu me sentia, como uma adolescente escrevendo seus segredos no seu diário 

secreto, aquele que toda adolescente tem, e que morre de medo da mãe pegar e ler. 

Mas, ao relatar sobre o meu dia, ou sobre as aulas lecionadas, era uma excelente 

maneira de eu refletir sobre a minha atuação como professora, sobre os métodos 

adotados para lecionar aquela aula, se foi realizado com sucesso, e uma ótima 

maneira de me organizar no final do ano com todas as anotações necessárias para 

escrever os relatórios. No meu caso, a única coisa que eu tinha de fazer era 

organizar e digitar as impressões registradas no diário, este é de fato um big ponto 

positivo. 

 Ciça 21/06/2009 

 

          Ciça ressalta que o diário foi útil para ajudar a resgatar momentos vivenciados, e portanto, 

auxiliou na redação do relatório final de estágio. A aluna menciona também que o diário fomentou a 

reflexão embasada em sua própria ação e sobre sua ação (SCHON, 1983). As duas alunas que 

preferiram elaborar blogs ao invés de diários convencionais relataram sobre sua opção. Ressaltamos a 

entrada de Isabella:  
 

[8] Bom, acho interessante...é uma sugestão de trabalho diferente do q estamos 

acostumados. Eu fiz o blog pq acho mais pratico do q escrever no caderno. 

Recorro ao diário sempre que posso para atualiza-lo, mas quase sempre vou 

somente qdo o prof pede. Pra mim ele serviu mais no final do curso, pq utilizei 

algumas coisas q escrevi no diario, no meu relatorio de estagio. O blog facilitou 

mto, pq tdu o qq eu keria ja estava digitado. Acho q esses diarios poderiam ser 

mais divulgados entre os colegas, pq sao experiencias q poderiam ser 

compartilhadas para o crescimento dos estagiarios como profissionais, acho q fika 

uma coisa mto fechada, somente entre professor e aluno. Achei legau podermos 

atribuir hras nas fichas de semiregencia pelo tempo gasto no diario, isso valoriza 

nosso trabalho. 

 Isabella 16/06/2009 

 
             Observa-se que a linguagem neste caso segue as regras de comunicação da internet 

encurtando a distância entre as interlocutoras e trazendo autenticidade às entradas. Isabella sugere que 

os diários sejam trocados para socializar as experiências, mas com o sigilo havia sido prometido, 

neste estudo tal sugestão não pode ser acatada. Mais estudos sobre o uso de diários poderiam ser 

feitos testando sua utilização sob novas formas, o diário virtual (blog) e o diário compartilhado com a 

turma toda e não só com o supervisor. 
            Passemos, a seguir, para as considerações finais deste estudo. 

 
Considerações finais 

 
              Consideramos validado o uso do diário dialogado com uma estratégia de reflexão eficaz em 

nosso contexto. Os resultados positivos da utilização desta estratégia descobertos em Sabota (2008) 
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foram corroborados nesta pesquisa. Vieira-Abrahão (2006) discute a relevância deste instrumento 

para o estudo da reflexão na formação de professores de inglês. Com o desenvolvimento de pesquisas 

sobre a formação de professores utilizando este instrumento, podemos afirmar que ele auxilia sim a 

fomentar a reflexão entre os estagiários. Como percebido na análise dos dados, as alunas sentiram-se 

a vontade para expressar suas expectativas, comentar sobre o que aprenderam, compartilhar seus 

anseios com a supervisora e registrar sua colaboração com as colegas. A reflexão teve um caráter 

cíclico, como apontado por Mok (1994) uma vez que a revisitação de momentos vivenciados pode ser 

feita pela releitura de seus diários.  
             Apesar de ter sido utilizado por poucos alunos da turma pesquisada, consideramos que foi 

importante não ter imposto o uso do diário a todos a fim de assegurar que os comentários fossem 

realmente significativos e não apenas protocolares. Percebemos que a riqueza deste instrumento está 

na qualidade de apoio que ele oferece ao estagiário que pode registrar livremente seus comentários e 

receber a resposta da supervisora sobre suas dúvidas. Estudos sobre a qualidade do feedback 

alcançado com os comentários dos diálogos podem ser feitos a fim de continuar os estudos sobre esta 

eficaz estratégia de reflexão. 
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TRANSPONDO AS FRONTEIRAS ENTRE LINGUÍSTICA, LITERATURA, 

PSICOLOGIA E FILOSOFIA: O DOMÍNIO AFETIVO NA SALA DE AULA DE 

LITERATURAS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Neuda Alves do Lago (UFG-Campus Jataí)  

 

 

ABSTRACT: The twenty-first century has witnessed an increasingly growing interest in the crossover 

phenomenon. Nevertheless, in spite of all this theoretical rapture in the academic universe, 

transdisciplinary research and practice are still crawling. In this paper, I discuss transdisciplinarity as a 

widespread trend that has been through a remarkable upsurge, which leads professionals in education to 

face it reasonably. In a concrete level, I look at some ways in which transdisciplinarity has been 

integrated into foreign language literature research. In order to do that, I show parts of a hermeneutico-

phenomenological research into the affective-psychological aspects of learning a foreign language 

literature. 

KEY-WORDS: transdisciplinarity; foreign language literatures; hermeneutico-phenomenological 

research. 

 

RESUMO: O século XXI tem testemunhado um interesse crescente no fenômeno da transposição de 

parâmetros. Entretanto, no universo acadêmico, a pesquisa e a prática transdisciplinar ainda estão 

engatinhando. Neste trabalho, discuto a transdisciplinaridade como uma ampla tendência que tem 

passado por uma explosão de entusiasmo considerável, o que leva os educadores a encará-la 

racionalmente. Em um nível mais concreto, reflito sobre algumas das formas pelas quais a 

transdisciplinaridade tem sido integrada à pesquisa sobre literaturas em língua estrangeira. Para tanto, 

mostro algumas partes de uma pesquisa fenomenológico-hermenêutica acerca dos aspectos psicológico-

afetivos da aprendizagem de literaturas em língua inglesa. 

PALAVRAS-CHAVE: transdisciplinaridade; literaturas em língua estrangeira; pesquisa hermenêutico-

fenomenológica. 

 
Introdução 

 
Poucas situações na vida causam mais consternação do que uma pessoa pedindo esmola. 

A circunstância de degradação, de humilhação, de quase desumanidade é geralmente 

comovente. Quando essa pessoa é cega, então, a situação costuma ser mais triste. Conta-se, 

numa conhecida história de origem e autoria desconhecida,
1
 de um cego que, todos os dias, 

numa movimentada praça de Paris, sentava-se em seu banquinho, e segurava, em uma mão, um 

cartaz com os seguintes dizeres: ŖSOU CEGO, AJUDE-ME.ŗ Com a outra mão, segurava seu 

velho chapéu, onde as pessoas colocavam suas esmolas. No fim do dia, recolhia os poucos 

trocados que conseguia angariar e voltava ao abrigo onde vivia. 

Certa manhã, passou um publicitário pela praça e, vendo a cena, decidiu fazer algo: 

trocou o cartaz do cego. Ao final do dia, o publicitário perguntou ao cego como tinham sido as 

esmolas. Este disse que teve que recolhê-las várias vezes em seu alforje, e tinha ganhado aquele 

dia uma quantidade maior do que o que normalmente ganhava em um mês. O cego perguntou, 

então, o que ele tinha feito com o novo cartaz. O publicitário respondeu que havia escrito a 

mesma coisa, com outras palavras: ŖÉ PRIMAVERA EM PARIS, MAS EU NÃO POSSO VÊ-

LAŗ. 

Estou partindo dessa história popular para nossa reflexão acerca da contribuição de 

outros campos. Em todos os aspectos da vida, o entrelaçamento de áreas distintas pode 

enriquecer, e muito, a prática corrente. 

 

                                                 
1. É possível ler uma das versões em: 

<http://www.angra.rj.gov.br/asp/gpr/sig_noti_indice.asp?vid_noticia=2056>. 

http://www.angra.rj.gov.br/asp/gpr/sig_noti_indice.asp?vid_noticia=2056
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O mote central do VII Seminário de Línguas Estrangeiras é a transdisciplinaridade e o 

ensino das línguas estrangeiras. Somos testemunhas de um interesse crescente no fenômeno da 

transposição de parâmetros, em todas as áreas. A palavra de ordem é ultrapassar as barreiras 

entre países e continentes, entre as ciências humanas e outros tipos de conhecimento, entre 

pesquisadores e praticantes, entre teoria e prática. Alguns mais entusiastas chegam a defender 

que as fronteiras deveriam não só reposicionar-se, mas extinguir-se completamente, abrindo 

espaço para um novo mundo, em que a amálgama formada pelas caixas estanques anteriores 

pudesse impulsionar uma melhor qualidade de ciência e, acima de tudo, de vida.  

Faço, neste trabalho, uma rápida reflexão sobre o boom da transdisciplinaridade na 

comunidade científica. Afunilarei, em seguida, para um exemplo de pesquisa transdisciplinar na 

sala de aula de literaturas de língua inglesa. 

 
A transdisciplinaridade no meio científico 

 

Ao falarmos de transdisciplinaridade, uma outra palavra, muito mais comum, vem à 

nossa mente: transgressão Ŕ ato de quebrar o estabelecido, romper com os limites impostos, 

infringir normas, violar convenções, invadir território alheio. A transdisciplinaridade está 

profundamente associada à ousadia de desrespeitar muros anteriormente estabelecidos nas 

disciplinas. 

A transgressão disciplinar no meio universitário se refere, pelo menos, a dois aspectos: 

O primeiro deles é a transposição de barreiras das disciplinas. E o que é disciplina? Na já 

consagrada concepção de Jantsch (1972), uma disciplina constitui um conjunto específico de 

conhecimento que possa ser ensinado, respeitando seu histórico de educação e métodos 

próprios. 

A universidade, como a concebemos hoje, é essencialmente disciplinar, e assim o é 

nosso estudo de línguas e literaturas estrangeiras. Nós estamos tão acostumados a ter nossas 

disciplinas em blocos estanques, que chegamos a pensar que foi sempre assim, e que é assim 

que tem de ser. Então, temos Introdução aos Estudos Literários, Introdução aos Estudos da 

Linguagem, Fonética e Fonologia, Inglês 3, Culturas de Língua Inglesa, Literaturas de Língua 

Inglesa 4 e etc, e somos gentilmente persuadidos, por uma voz coletiva inaudível, a deixar Ŗas 

coisas no seu devido lugarŗ. 

Não me entendam mal, não estou defendendo a anarquia acadêmica com base na 

completa inexistência de disciplinas. Se queremos transdisciplinaridade, como foi desejada a 

interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, temos que ter DISCIPLINAS, que são a base 

dessas novas abordagens dos saberes. Mas o que a transdisciplinaridade propõe vai além do 

modelo ora vigente. 

O segundo avanço significa incluir o conhecimento de experts acadêmicos e não-

acadêmicos. E aqui, temos uma barreira enorme a vencer, porque é muito difícil ter coragem 

para sair do cânon sagrado, e aceitar conhecimento que não seja produzido nas mesas de estudo 

dos qualificados pelos títulos da academia. E a resistência é geral, tanto por parte de docentes 

quanto de discentes. Daí que, quando colocamos na ementa de literaturas de língua inglesa 1 

ŖEstudo sincrônico ou diacrônico da produção contística e novelística inglesa e norte-americana, 

canônica e não canônicaŗ, os alunos levam um susto: ŖLiteratura não-canônica? ŘTipo assimř, 

Harry Potter, The Lord of the Rings, os livros de Sidney Sheldon?ŗ E até poucos anos atrás 

(atualmente não?), antes da sua entrada para a Academia Brasileira de Letras, os alunos de 

Literatura Brasileira perguntavam: Paulo Coelho também? 
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Bem, se vamos abraçar a transdisciplinaridade, faz-se mister uma atitude acadêmica 

muito mais aberta do que a que temos efetivamente praticado até hoje. Há quase três décadas, 

Piaget, provavelmente o primeiro a utilizar o termo transdisciplinaridade,
2
 cogitava da 

possibilidade de, um dia, se falar nela como uma atitude comum no meio científico. Sua menção 

à transdisciplinaridade era da posição de quem fala de um sonho remoto. Segundo Sommerman 

(2003, p. 100), Piaget teria expressado dessa forma o caráter onírico da sua visão: 

 
  [à] etapa das relações interdisciplinares, podemos esperar ver sucedê-la uma 

etapa superior que seria Řtransdisciplinarř, que não se contentaria em 

encontrar interações ou reciprocidades entre pesquisas especializadas, mas 

situaria essas ligações no interior de um sistema total, sem fronteira estável 

entre essas disciplinas. 

 

O psicólogo e filósofo suíço dificilmente imaginaria que, em tão pouco tempo, o mundo 

assistisse a uma reviravolta tão impactante na forma de concepção do saber científico, e que, em 

apenas 10 anos daquele congresso inicial sobre as relações entre as disciplinas, um processo 

profundo de discussão começaria a ser travado em vários congressos internacionais, sendo a 

UNESCO a instituição promotora da maioria deles (ver ALVARENGA et al., 2005), permitindo 

a existência real da transdisciplinaridade, mesmo antes da efetivação estável da multi- ou 

pluridisciplinaridade e da interdisciplinaridade. 

Faz-se necessário, aqui, um pequeno aparte sobre esses termos, que por vezes 

confundem-se com a transdisciplinaridade, já que as três propostas vão além da disciplinaridade. 

Nas palavras de Nicolescu (2001, p. 53), essas modalidades de conhecimento fazem parte de um 

mesmo complexo, que o autor metaforiza como Ŗquatro flechas de um mesmo arco: o do 

conhecimentoŗ.  

O documento síntese do Congresso Internacional de Locarno (1997), Suíça, intitulado 

Que Universidade para o Amanhã? Em busca de uma evolução transdisciplinar da 

Universidade, resultado de uma parceria entre a UNESCO e o Projeto CIRET (Centro 

Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares, fundado por Basarab Nicolescu), traz 

uma síntese da distinção entre aquelas modalidades de conhecimento, e redige os princípios 

básicos da transdisciplinaridade. Segundo a Síntese do Congresso de Locarno, como o 

documento passou a ser conhecido, a pluridisciplinaridade se refere ao estudo simultâneo do 

objeto de uma disciplina por várias outras. A interdisciplinaridade, por outro lado, é concernente 

à transferência dos métodos de uma disciplina para outra, tanto num nível de aplicação, quanto 

num nível epistemológico, e num nível de geração de novas disciplinas, como a geofísica, a 

biomedicina ou a cosmologia-quântica.  

No mesmo documento, foi feita uma síntese do significado corrente de 

transdisciplinaridade. Com base no que é indicado pelo prefixo trans, o termo incluiria aquilo 

que está ao mesmo tempo entre as distintas disciplinas, através delas e além de toda disciplina. 

A unidade do conhecimento é defendida pela transdisciplinaridade como condição crucial para a 

compreensão científica. Para Durand (1996, p. 78), Ŗ[p]odemos concluir fortemente Ŕ com 

Basarab Nicolescu por exemplo Ŕ que entramos há meio-século numa perspectiva de saber sem 

fronteiras, de uma Řgnoseř que se manifesta como uma epistemologia geral do significadoŗ. 

Nos termos de Nowotny (2003), a transdisciplinaridade atenderia a uma necessidade 

fundamental e a uma crença inerente. A necessidade se refere à perda da unidade de 

conhecimento, e a crença é a expectativa de que a transdisciplinaridade se configure, mais do 

                                                 
2. De acordo com Nicolescu (2005), no I Seminário Internacional sobre Pluri e Interdisciplinaridade, que 

ocorreu na Universidade de Nice, na França, de 7 a 12 de setembro de 1970, o termo 

transdisciplinaridade aparece nos discursos de Jean Piaget, Erich Jantsch e André Lichnerowic. Mas é de 

comum acordo, segundo o autor, que Piaget teria cunhado o termo e pedido aos outros que pensassem 

sobre seu significado. É atribuída a Piaget a proposta de uma primeira definição do significado da palavra 

transdisciplinaridade. 
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que numa simples justaposição de disciplinas, numa instância conjunta de solução de 

problemas.  

Para Nicolescu (2005, p. 9), a transdisciplinaridade é o novo conhecimento "in vivo" 

fundamentado nos seguintes três axiomas: 

 
  1- O axioma ontológico: Há, na Natureza e no nosso conhecimento da 

Natureza, diferentes níveis de Realidade e, correspondentes a eles, diferentes 

níveis de percepção. 

2- O axioma lógico: A passagem de um nível de Realidade a outro se dá pela 

lógica do terceiro incluído. 

3- O axioma da complexidade: A estrutura da totalidade dos níveis de 

Realidade ou de percepção é uma estrutura complexa: cada nível é o que é 

porque todos os níveis existem ao mesmo tempo. 

 

Os postulados dos distintos níveis de realidade e da lógica do terceiro incluído
3
 estão 

fundamentados na Física Quântica, enquanto o da complexidade origina-se, além dela, numa 

multiplicidade de outras ciências. Embora não sejam unanimidade na comunidade científica, a 

força heurística desses postulados é amplamente reconhecida. O que o físico quântico propõe é 

um diálogo abrangente entre todas as formas do saber: entre ciência, religião e tradição, tendo 

em vista o conhecimento global e profundo do ser humano e do universo. Para tanto, os muros 

disciplinares têm que ser transpostos. 

 É amplamente aceito que a tecnologia e a comunicação em massa têm impulsionado 

essa mudança. Pense-se, por exemplo, na falta de hierarquia no meio digital, na concretização 

da igualdade em todas as possibilidades do que chamamos de Web 2.0. A própria organização 

política, social e econômica não permite mais aquela sociedade altamente estruturada do 

passado. A força de organizações não-governamentais atualmente atesta dessa quebra de 

paradigmas. Por sua vez, o saber se tornou infringente, e, conforme pondera Nowotny (2003, 

s/p), Ŗé por isso que a transgressividade do conhecimento é melhor capturada pelo termo 

transdisciplinaridadeŗ. 

E como essa nova forma de ver a produção do conhecimento científico afeta a 

universidade? Desde os primórdios do movimento transdisciplinar encabeçado pela UNESCO e 

pelo CIRET, a universidade tem sido o foco central. O propósito é fazer com que ela recupere 

seu propósito, perdido com o tempo, de estudar o que é universal. Para tanto, há que se transpor 

a barreira dos saberes estanques. 

 Entretanto, há ainda um longo caminho a percorrer na implementação efetiva da 

transdisciplinaridade nas instituições de ensino superior. Conforme ressaltado por Burnett 

(2009, s/p),  

 
  [e]mbora esteja acontecendo uma explosão de pesquisa e escrita nas áreas 

conjugadas de Estudos Culturais, Comunicações e Tecnologias da 

Informação, as várias especializações que subjazem a essas áreas 

permanecem limitadas na sua abordagem aos desafios da 

transdisciplinaridade.  

  

Para o autor, a explicação para essa resistência institucional à transdisciplinaridade é 

ampla e complexa. Uma das razões mais importantes seria o fato de que a maioria das 

disciplinas prima pelo desenvolvimento da sua linguagem específica, da sua cultura própria de 

                                                 
3. A lógica científica clássica baseia-se no axioma da identidade, segundo o qual, A é A; no axioma da 

não-contradição: A não é não-A; e no axioma do terceiro excluído: não existe nenhum termo T, que seja 

simultaneamente A e não-A. A lógica transdisciplinar, por outro lado, assume os dois primeiros axiomas, 

mas substitui o último pelo axioma do terceiro incluído: existe um terceiro termo T, que é ao mesmo 

tempo A e não-A. 
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pesquisa e aplicações práticas. Essa verticalização para sua própria área impediria o vislumbrar 

das conexões potenciais com distintos campos. 

Apesar do avanço ainda incipiente no tratamento dado pela academia à 

transdisciplinaridade, o horizonte se apresenta promissor. Iniciativas têm sido tomadas a fim de 

incorporar esse novo modo de pensar ao fazer científico. Passo a apresentar, a seguir, alguns  

lampejos de uma pesquisa transdisciplinar, inovadora, realizada no seio do programa de 

Doutorado da Universidade Federal de Goiás, numa busca de compreensão da sala de aula de 

literaturas em língua inglesa. 

 
O mover transdisciplinar na pesquisa da sala de aula de literaturas em língua inglesa 

 

Conforme ressaltei anteriormente, apesar de todo o arrebatamento teórico acerca do fato 

de que as linhas demarcatórias têm se tornado tênues, a pesquisa e a prática transdisciplinar 

ainda estão engatinhando, no universo acadêmico. Reflito, a seguir, sobre uma das formas pelas 

quais a transdisciplinaridade tem sido integrada à pesquisa sobre a sala de aula de literaturas em 

língua estrangeira. Para tanto, mostro alguns dados de uma pesquisa fenomenológico-

hermenêutica acerca dos aspectos psicológico-afetivos da aprendizagem de Literaturas em 

Língua Inglesa.  

Conforme enfatizado por Leffa (2006, p. 44), o salto quântico na evolução da pesquisa 

científica se efetiva na transdisciplinaridade. Para o autor,  
 

[n]ão se parte mais da disciplinaridade, multi ou inter, mas do próprio objeto, 

invertendo-se a relação. O pesquisador define sua área de pesquisa, 

estabelece seus objetivos ou talvez até formule suas hipóteses, partindo 

sempre de uma perspectiva mais ampla, sem a preocupação de se filiar 

antecipadamente a uma determinada linha teórica. Qualquer disciplina poderá 

ser usada ou não, dependendo de sua capacidade de contribuir ou não para a 

solução do problema encontrado.  

 

A pesquisa que ora apresento teve como objeto a auto-estima dos alunos de Literaturas 

em Língua Inglesa, sob seu próprio ponto-de-vista. Esclareço que não utilizei os estudos 

transdisciplinares para realizar a pesquisa, apesar de sua natureza francamente transdisciplinar. 

Fiz uso, porém, de uma múltipla base teórica, em conformidade com a transdisciplinaridade 

advogada por Rojo (2006) para a Linguística Aplicada. O alicerce inicial foram os estudos 

feitos acerca da auto-estima em Psicologia (BRANDEN, 2002), os quais a apresentam como 

um componente básico da psique
4
 humana, que influencia todos os demais. Utilizei as 

descobertas, também, dos estudos feitos sobre a afetividade e a auto-estima na sala de aula 

(ANDRÉS, 2001) e, mais especificamente, na sala de aula de Literatura (STRINGER et al., 

2003). Na medida em que avançava na pesquisa, fiz uso de elementos da Análise do Discurso 

e da Análise da Conversação (DIONÍSIO, 2004) e, finalmente, optei pelos pressupostos da 

Fenomenologia Hermenêutica (HEIDEGGER, 2005; GADAMER, 2004), que considerei 

apropriada como metodologia de análise, visto que busca a compreensão do mundo, da vida 

tal como se apresenta à consciência humana. 

O estudo a que me refiro, do qual citarei pequenas partes, resultou na minha tese de 

doutorado (LAGO, 2007), inscrita no Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 

Federal de Goiás, configurando-se na primeira tese sobre a afetividade na sala de aula de 

Literaturas em Língua Inglesa, no Brasil e no mundo. 

                                                 
4. De acordo com o Psychology Dictionary Online (http://psychology.dictonarypage.co.uk/psychology), a 

psique refere-se à alma, ao espírito ou à mente, em oposição ao corpo físico. Para a Psicanálise, conforme 

o dicionário observa, a psique é a totalidade do id, ego e superego, incluindo tanto os componentes 

conscientes quanto os inconscientes.  
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Naquele trabalho, investiguei a compreensão de oito alunos formandos do curso de 

Letras Português e Inglês, sobre a sua auto-estima.
5
 Como o meu intuito era investigar as 

implicações da auto-estima dos alunos nas aulas de Literaturas em Língua inglesa, tracei quatro 

objetivos para a sua condução: compreender a forma como os alunos vivenciavam a sua auto-

estima global e específica como estudantes de Literatura Estrangeira; identificar os fatores 

fortalecedores e enfraquecedores da auto-estima específica dos alunos, sob as impressões deles; 

averiguar a possível relação que os alunos estabeleciam entre a sua auto-estima específica e a 

sua participação em sala; e, por último, investigar a relação que os alunos viam entre a sua auto-

estima específica e as notas recebidas nas suas avaliações. Neste artigo, discuto apenas dois 

episódios relacionados ao primeiro objetivo. 

Coletei o material documentário durante o último semestre do seu 5.o ano. Os dados 

utilizados advieram de questionários, de transcrições de entrevistas, de transcrições de aulas 

filmadas, de diários e de autobiografias escritos por eles. 

Para esta discussão, selecionei alguns poucos excertos do material documentário. Como 

afirmei anteriormente, discuto aqui apenas dados ligados à experiência da classificação da auto-

estima. É tradição, nos estudos realizados acerca da auto-estima, a obtenção da sua classificação 

conforme a pontuação alcançada com base nas respostas objetivas em questionários fechados. 

Naquele trabalho, eu segui Ŕ para a classificação desse fator afetivo dos alunos em alta, média 

ou baixa Ŕ o resultado do questionário de avaliação da auto-estima de McPheat (2003). Apliquei 

esse questionário três vezes, nos meses de setembro, novembro e dezembro do ano da coleta de 

dados. Cada aplicação envolvia um questionário sobre a auto-estima global e outro sobre a sua 

auto-estima específica como alunos de Literaturas em Língua Inglesa. Para aquela, apliquei o 

questionário tal qual elaborado pelo autor. Para esta, adaptei as sentenças à aprendizagem de 

Literatura Estrangeira, mantendo a área de habilidades e de emoções envolvidos.  

Além dos questionários fechados, os alunos respondiam questionários abertos, cujas 

respostas eu utilizei com fins comparativos. Realizei a análise qualitativo-interpretativa dos 

dados obtidos nas perguntas livres a fim de comparar a imagem que os alunos apresentavam de 

si mesmos nesses comentários livres, com o resultado da classificação segundo os critérios de 

McPheat (2003). A minha intenção era verificar se a classificação da auto-estima dos alunos, 

consoante os critérios daquele autor no questionário fechado, semelhante à maioria das 

classificações disponíveis na literatura específica, seria coerente com o que os alunos diziam 

livremente sobre si mesmos. Em alguns casos, a classificação dos questionários coadunava-se 

com os comentários livres; em outros, não. Assim, exponho agora um exemplo de acerto na 

classificação (o de Meg) e um exemplo em que ela era incoerente com os comentários feitos nas 

respostas abertas (o de Cris). 

No Quadro 1, apresento a classificação da auto-estima global e específica de Meg, 

segundo os questionários a que respondeu. 

 
QUADRO 1: Classificação da auto-estima global e específica de Meg 

Participante Questionário 3 Questionário 4 Questionário 5 

Global Específica Global Específica Global Específica 

Meg A A M M M M 

 
 

É possível perceber, pelo Quadro 1, que os dois níveis de auto-estima Ŕ global e 

específica Ŕ da aluna tiveram uma variação idêntica. Não é possível determinar qual dos níveis 

teria influenciado o outro, ou se haveria uma relação bidirecional. Levando em consideração 

                                                 
5. Defino a auto-estima como a disposição da pessoa para se vivenciar de determinadas maneiras, 

atribuindo um valor a si mesma e à sua capacidade de êxito nas áreas que considera importantes (LAGO, 

2007, p. 27). 
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que a auto-estima específica tivesse influenciado a global, compreendo que esse fato esteja 

provavelmente associado à importância do domínio avaliatório da Literatura Estrangeira para 

Meg. Se a sua concepção como aluna de Literatura Estrangeira era muito valorizada pela 

aprendiz, sendo um dos fundamentos da sua auto-estima global, e não meramente um Ŗtijoloŗ, 

conforme aponta Miceli (2003, p. 134), é bem provável que a diminuição na sua auto-estima 

nessa área tenha influído na sua auto-imagem geral.  

Meg apresentou um caso de variação da auto-estima numa escala decrescente, no nível 

global e específico. Como pesquisadora e professora Ŕ logo, participante da experiência em 

pauta Ŕ, busquei algumas possíveis interpretações para essa diminuição, fato não desejável para 

mim. Entre as possíveis explicações que encontrei para o fato, uma delas residiu no aumento de 

atividades e, portanto, da tensão, característica do último semestre do curso de Letras. Quanto 

mais próximos do final do ano, mais submetidos a tensões os alunos se encontravam, dadas a 

urgência e a implacabilidade do tempo. Essa situação estressante poderia ser ameaçadora para a 

auto-estima, como acentua Pickhardt (2000), visto que a alta pressão pela qual a pessoa passa 

exaure as suas energias, gera sofrimento e aborrecimento, e afeta a sua funcionalidade, fazendo 

que se sinta incapaz de lidar com a situação causadora da tensão. 

A utilização do círculo hermenêutico da Fenomenologia, porém, a par das reflexões 

baseadas na área de Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras e de Psicologia, ofereceu 

outra luz sobre o assunto em questão.  

O seguinte comentário de Meg, feito por ocasião da primeira medida da sua auto-

estima, mostrou o alto nível de confiança nas suas possibilidades intelectuais: 

 

   Meg: Eu gosto de mim mesma como pessoa. Eu respeito a mim mesma. Eu sou 

tão boa quanto qualquer outro aluno. Eu quero ser uma ótima crítica de literatura, 

brasileira e estrangeira. 

(Exemplo 1 Ŕ Questionário 3) 

 

Ao responder ao Questionário 4, porém, mais de um mês depois, a auto-estima de 

Meg foi classificada no nível médio. Os seus comentários livres ratificaram essa classificação: 

 

   Meg: Eu não queria me sentir um objeto sem valor. Não queria me sentir medíocre. 

   Neuda: Você considera que a sua auto-estima como aluna de Literatura 

Estrangeira mudou desde a última vez que você preencheu esse questionário? 

Caso responda afirmativamente, o que teria influenciado essa mudança? 

   Meg: Sim, bastante. Não me sinto tão segura como antes. 

(Exemplo 2 Ŕ Questionário 4) 

 

Quando respondeu ao questionário nesta última ocasião, Meg não mencionou o que 

seria a possível causa da queda no seu nível de auto-estima. Foi preciso proceder a uma 

investigação mais profunda a fim de compreender os significados daquela experiência imediata 

para a aluna. As fontes variadas de dados foram, pouco a pouco, lançando luz sobre a 

experiência de diminuição da sua auto-estima. 

O comportamento de Meg em sala de aula mudou após o feedback das avaliações do 

bimestre, o que pude observar presencialmente e ao assistir às gravações para preencher as 

tabelas de observação do comportamento em sala. Na entrevista feita imediatamente após a 

entrega das notas, ela se manifestou decepcionada, com relação àquelas. Ponderei que as notas 

em si não poderiam ter sido a única fonte da mudança, visto que as suas notas, elencadas entre 

as mais altas da turma Ŕ 8,2 em Literatura Inglesa e 8,4 em Literatura Americana Ŕ, foram 

melhores do que no bimestre anterior (7,4 em Literatura Inglesa e 8,2 em Literatura Americana). 

De qualquer forma, a aluna, que era uma das mais participativas em sala de aula, calou-se quase 

completamente nas aulas posteriores ao feedback. Ela fez registros no seu diário afirmando 
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sentir-se insegura. Apesar de continuar com o desejo de participar e de tecer comentários 

durante as aulas, escreveu que se sentia medíocre e que seria mais seguro não se manifestar: 

 

   Meg: 

 

(Exemplo 3 Ŕ Diário após a aula de 23 de outubro Ŕ Ezra Pound) 

 

O círculo fenomenológico hermenêutico requer a busca por uma perspectiva comum. 

Compreender o que aquela experiência significava para Meg não exigia que eu me colocasse no 

seu lugar, mas que apreendesse o significado daquele fenômeno sob a ótica dela. Além disso, 

requeria que eu soubesse me situar com relação ao fenômeno, ou seja, como agir naquela 

situação. 

 Ao discutirmos o seu comportamento em sala de aula após o feedback, foi possível 

obter um pouco mais de compreensão sobre o significado daquela experiência no mundo da vida 

da aluna. Como percebeu uma discrepância entre a imagem que tinha de si mesma e a imagem 

que eu tive Ŕ como professora Ŕ ao atribuir à sua prova uma nota abaixo da que ela esperava, 

Meg preferiu calar-se em sala: 

 

   Meg: [Gosto de falar, de expor as minhas ideias, mesmo que sejam erradas, mas 

eu tive uma frustração muito grande de não conseguir passar para o papel aquilo 

que eu penso. Chega na hora, dá um branco. E, de repente, eu pensei que tivesse 

atingido um certo objetivo, e não atingi. Então, eu me frustrei muito comigo 

mesma. E eu achei melhor tomar essa atitude de reservar um pouco mais as 

minhas ideias, quem sabe eu estou falando demais.  

(Exemplo 4 Ŕ Entrevista sobre a participação em sala de aula, em outubro) 

 

Chegamos, aqui, a uma melhor interpretação da queda na auto-estima de Meg. 

Embora as suas notas tenham sido altas, não correspondiam à expectativa que ela tinha criado 

acerca delas: não eram altas o suficiente.  

Conforme apontado por Rees (2003), a fim de obter a fusão de horizontes, faz-se 

mister que desafiemos e interpretemos nossos preconceitos. À medida que nos fazemos 

perguntas e permitimos que nossos próprios preconceitos venham à tona para serem avaliados, é 

possível chegar à verdade do outro. Desse modo, tive de tomar por base o meu preconceito, o 

meu horizonte presente, de considerar que a aluna estava apresentando uma reação radical e 

imatura, de isolamento voluntário por não obter o que esperava, a fim de chegar à compreensão 

das causas do seu comportamento.  

Tendo feito uma prova de segunda chamada pela primeira vez na disciplina Literatura 

Inglesa (o que implica um grau maior de dificuldade, como acontece nas provas de segunda 

chamada nas minhas disciplinas), Meg esperava ter obtido uma nota, na prova, maior do que a 

recebida, embora a nota total do bimestre tenha sido muito alta. (O valor daquela prova era 4.0, 

e a nota de Meg foi 2.2). Por um mês inteiro, Meg não falou em sala. Ela explicou essa reação 

em entrevista:  

 

   Neuda: E eu fiquei pensando o que teria levado a essa mudança tão forte, bem 

radical? Se nós verificarmos a questão das notas, essa nota de agora foi melhor 

do que a anterior. 

   Meg: É que eu estava numa segurança tão grande que eu tinha feito uma prova 

boa, sabe, Neuda? Infelizmente a nota é a nota, não deixa de ser uma avaliação, 

mas me senti mal comigo mesma. (...) Então, eu tinha uma segurança que eu 

tinha feito uma prova tão boa, eu não tinha dúvida nenhuma. Mas na hora que eu 
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vi a nota, foi assim uma queda do World Trade Center que eu levei, sabe? 

(Exemplo 5 Ŕ Entrevista sobre a participação em sala de aula, em outubro) 

 

Como aluna, eu provavelmente experimentaria os mesmos sentimentos com a 

frustração de alguma expectativa alta concernente a uma prova. Dentre os comentários que fez 

acerca desse episódio, nos procedimentos de validação desta análise, em que submeti os dados à 

apreciação dos participantes, Meg comentou assim a sua frustração: 

 

   Meg: Nossa, nem acredito que fiz isso! ((risos)). Já tinha esquecido. Mas foi 

assim mesmo. Não tem jeito, né? A gente vive falando para nossos alunos para 

não se deixarem guiar por nota, mas aluno é aluno. E quando você espera algo e 

não alcança, é muito frustrante. 

(Exemplo 6 Ŕ Primeira discussão após a leitura do capítulo da análise) 

 

   Meg: I thought ŖOh, Meg, you acted like a teenager!ŗ I changed so much my 

attitude! Being silent that way, that was not me, my personality. But it was nice, 

cause I could think about myself as a university student, and sometimes I acted 

like a high school student. ((risos)) 

   Neuda: ((risos)) That was ok, Meg.  

   Meg: But I regret what I did. I think I shouldnřt have done what I did. I 

shouldřve tried different ways to deal with that. That time it was ok. But today, if 

it happened again, I think I wouldnřt do that, get that reserved. Because Iřm 

talkative, Iřm outgoing, that attitude didnřt match me. And I even fought with 

myself in class, I wanted to take part, but then I would think: ŖOh, I want to say, 

but if you say this, itřs not going to be correct.ŗ I really felt insecure. Then I only 

kept my thoughts to myself. But later I got back to me. ((risos)) 

   Neuda: ((risos)) 

(Exemplo 7 Ŕ Segunda discussão após a leitura do capítulo da análise) 

 

As teorias linguísticas, mesmo que associadas às psicológicas, por si só, não teriam 

explicitado o fenômeno que esse episódio representou para a aluna, não fosse a contribuição 

hermenêutica. Daí, a importância da pesquisa transdisciplinar. 

O caso de Meg mostra que, apesar de todas as limitações da avaliação da auto-estima 

feita com base em questionários fechados, com a inserção das respostas numa categorização 

matemática, há, em alguns casos, um grau de acerto no diagnóstico. A seguir, reflito sobre um 

caso em que a classificação da auto-estima oferecida pelo questionário fechado diverge dos 

comentários livres da aluna Cris sobre as formas como se concebia. 

No Quadro 2, apresento a classificação da auto-estima global e específica da aluna: 

 
QUADRO 2: Classificação da auto-estima global e específica de Cris 

Participante Questionário 3 Questionário 4 Questionário 5 

Global Específica Global Específica Global Específica 

Cris M M M M M M 

 
O Quadro 2 mostra que a sua auto-estima, tanto global quanto específica, foi 

classificada como média nas três circunstâncias em que realizei a medição. Os seus comentários 

livres acerca da forma como se via como aluna de Literatura Estrangeira, porém, mostraram um 

grau baixo de auto-estima específica. Para ela, o seu gosto pela leitura, intenso em língua 

materna, chocava-se com a barreira linguística quando se tratava de Literatura Estrangeira: 
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   Cris: Adoro ler, mas sinto dificuldades em ler e entender os livros dentro da 

Literatura Estrangeira; talvez, pela minha dificuldade e limitações com a língua. 

(Exemplo 8 Ŕ Questionário 1) 

 
No próximo exemplo, Cris fala de um sentimento que não gostaria de sentir:  

 

   Cris: Eu não quero me sentir um fracasso como estudante do curso de Letras em 

Inglês. 

(Exemplo 9 Ŕ Questionário 3) 

 
Ao passar as fitas de vídeo das aulas gravadas, no processo de stimulated recall, eu 

solicitava aos alunos que comentassem o seu comportamento naquelas aulas específicas. 

Comentando a sua participação em sala de aula, num processo de diálogo com aquele evento na 

sua vida, Cris afirmou estar presente, mas não ter atuação significativa pelo receio de arriscar-se 

nas aulas, como pode ser observado no exemplo a seguir: 

 

   Cris: 

 

(Exemplo 10 Ŕ Diário de 6 de outubro, após assistir à fita da aula anterior) 

 
A compreensão hermenêutica é obtida por meio de um mover de partes da experiência 

até a experiência como um todo, e vice-versa, muitas vezes, até conseguir a profundidade da 

interpretação. Procedi a esse círculo hermenêutico por meio da reflexão como pesquisadora e do 

recorrer aos diferentes instrumentos a fim de aprofundar a compreensão. Ao ser entrevistada 

sobre o seu comportamento verbal em sala de aula no mês de outubro, Cris detalhou um pouco 

mais a sua experiência de vida como aluna de Literatura Estrangeira, tendo de manifestar as 

suas opiniões em inglês, em frente dos colegas e da professora: 

 

   Cris: Eu acho que o meu problema maior, às vezes, é que eu tenho vontade de 

falar, mas até eu formular, na minha cabeça, o que eu tenho para falar, às vezes, 

já passou da hora. E tenho medo de falar errado, de pronunciar errado. Às vezes, 

tenho vontade de falar, por dentro eu até, eu penso assim em falar... 

   Neuda: [Elabora. 

   Cris: [Elaboro. Mas, às vezes, eu realmente não participo mais é por medo 

mesmo. Me contenho para eu não falar errado. (...) Eu acho que a que menos 

participou fui eu. 

(Exemplo 11 Ŕ Entrevista sobre a participação em sala de aula, em outubro) 

 
Pode-se perceber o peso que a participação em sala de aula tinha para a aluna, e o 

quanto essa participação influenciava a sua auto-estima, ao verificar que um dos componentes 

essenciais da auto-estima, para ela, era a autoconfiança na sua capacidade de participar das 

aulas, sem temores, como pode ser observado no seguinte trecho: 
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   Cris: Para mim, a auto-estima como aluna de Literatura Estrangeira significa 

poder entender a fundo o que leio, e expor isso sem medo de errar ou de ser 

ridicularizada. 

(Exemplo 12 Ŕ Questionário 3) 

 

Fazendo um comentário geral sobre o fenômeno da sua auto-estima como aluna de 

Literatura Estrangeira, Cris afirmou ter passado por muita dor na sua experiência. Ela afirmou 

que o meu nível de exigência, como professora, era muito alto, e que ela se sentia muito aquém 

do que era esperado dela como aluna. Essa distância entre o ideal de aluna e a sua real situação, 

com dificuldade de produção oral e escrita, fez que se sentisse muito mal, com uma auto-

imagem diminuída, conforme mostra o exemplo seguinte: 

 

   Cris: 

 

(Exemplo 13 Ŕ Autobiografia) 

 

Assim, embora a soma total dos pontos de Cris esteja dentro da categoria média, pode-

se questionar a classificação, visto que o questionário desconsidera a relação entre aspiração e 

realizações. Vemos, aqui, a atuação do terceiro incluído transdisciplinar, o que ilustra o 

enriquecimento do estudo por meio das diferentes ópticas de distintos campos. O nível de auto-

estima de Cris era médio (de acordo com a classificação dos questionários fechados), era baixo 

(como verificado nas suas afirmações livres), e era ao mesmo tempo médio e baixo. 

Os casos de Meg e de Cris mostram que, se por um lado, a classificação de fatores 

afetivos com base nos questionários tradicionais pode ter um alto índice de acerto; por outro 

lado, não é possível prever todas as variáveis intrincadas no processo de formação da auto-

estima. Para a Psicologia, esta análise levanta a necessidade de instrumentos de medida mais 

eficazes, que contemplem um maior número de fatores envolvidos na forma como a pessoa se 

vê. Para o professor interessado em verificar o grau de auto-estima dos seus alunos, faço esta 

ressalva de que as formas tradicionais de classificação não são totalmente garantidas, tornando-

se necessária uma abordagem mais aprofundada do assunto. Entram, aqui, as contribuições de 

outras áreas, tais quais as que utilizei neste trabalho, enriquecendo e validando mais a pesquisa, 

trazendo resultados melhores, como os do cego em Paris. 

 
Considerações finais 

 

Ao proceder ao tipo de análise a que me propus na pesquisa aqui tratada, fez-se mister 

uma conversação contínua sobre a experiência, construindo interpretações dos dados e levando 

a cabo um questionamento dessas interpretações. Nessa relação dialógica que estabeleci com os 

dados e a interpretação deles sob um prisma quanti-qualitativo, à luz da Linguística, Literatura, 

Psicologia, Análise do Discurso, Análise da Conversação e Fenomenologia Hermenêutica, 

busquei o aprofundamento da minha compreensão do fenômeno da auto-estima dos meus alunos 

até atingir os significados da sua experiência, tais como se apresentavam à consciência deles. E 

os resultados da pesquisa não pertencem a um campo específico. Filiam-se, ao contrário, a todos 
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eles, como filho de muitas mães, mas vai além do escopo individual de cada um: Ŗentre as 

distintas disciplinas, através delas e além de toda disciplinaŗ. 

O estudo citado neste artigo intentou uma compreensão holística de um fator afetivo que 

influencia a aprendizagem de Literaturas Estrangeiras, levando em consideração a 

impossibilidade de dissociação entre o domínio cognitivo e o afetivo. Um dos propósitos da 

transdisciplinaridade é a integração da chamada cultura espiritual à cultura tecnocientífica que 

predomina atualmente. Segundo Nicolescu (2005), a cultura espiritual tem como eixo central 

uma crença nas duas naturezas que compõem o ser humano: a primeira seria a natureza física, 

biológica e psicológica; a segunda, sua natureza transcendental. A atitude transdisciplinar 

advoga essa consideração integral do ser.  

Concluo estas reflexões com as palavras de Basarab Nicolescu (2009, p. 2):  

 
Como um físico quântico praticante, eu sei muito bem que, se insistirmos nos 

aspectos técnicos da ciência, nenhuma ligação entre a cultura tecnocientífica 

e a cultura espiritual será possível. O único caminho é questionar os axiomas 

da ciência fundamental e seus resultados mais gerais. Somente por nos situar 

nas fronteiras da ciência ou no seu próprio centro nós poderemos estabelecer 

um diálogo com a cultura espiritual. 

 

Além do exemplo sobre o qual discorri, há inumeráveis formas de se praticar a 

transdisciplinaridade na universidade, dentro e fora do campo de ensino de línguas e literaturas 

estrangeiras. Requer-se, para tanto, a coragem de transpor o estabelecido, de pensar o fazer 

científico além dos limites anteriores, e de permitir à ciência seu vôo evolutivo inevitável. 
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A (DES)CORTESIA NA CONSTRUÇÃO DOS ATOS DE PEDIDO 

E DE ORDEM EM HABANA BLUES 

 

Tatiane Regina de Azevedo (PG-UFG) 

 

 
RESUMEN: Basándonos en la perspectiva pragmática e intercultural para el aprendizaje y la 

enseñanza de lenguas, desarrollamos, en este estudio, un análisis de los actos de pedido y de orden en 

español presentes en la película Habana Blues. En este estudio, el énfasis está, especialmente, en la 

cortesía verbal y en los factores interculturales que subyacen los usos de esos actos. Nos fue posible 

observar que la cortesía o la descortesía de los actos de pedido  y de orden en la lengua española 

dependen, en gran medida, de la interpretación que los interlocutores hacen de ellos, o bien de la 

jerarquía  de la situación (formal o informal) comunicativa. 
PALABRAS CLAVE: cortesia verbal; intensificadores interdictos; situación comunicativa; actos de habla 

 

RESUMO: Pautando-nos na perspectiva pragmática e intercultural do ensino/aprendizagem de línguas, 

desenvolvemos, no presente estudo, uma análise dos atos de pedido e de ordem em espanhol presentes no 

filme Habana Blues. Nesse estudo, procuramos focar, dentre outros aspectos, a cortesia verbal e os 

fatores interculturais que subjazem os usos desses atos. Pudemos observar, em tal análise, o caráter 

flexível do ato de fala, bem como constatar que a cortesia ou a descortesia dos atos de pedido e de ordem 

dependem, em grande parte, da interpretação que deles fazem os interlocutores, bem como da hierarquia 

e da situação (formal/informal) comunicativa. 

PALAVRAS CHAVE: cortesia verbal; intensificadores interditos; situação comunicativa, atos de fala 

 

 

Introdução 

 

Não parece ser difícil para as pessoas em nossa sociedade reconhecerem um tratamento 

cortês ou polido. Quando se pergunta a alguém o que é cortesia, comumente, obtemos respostas 

como: trata-se de um comportamento socialmente aceitável e correto; é sinônimo de pessoa 

educada, atenciosa, de respeito e consideração para com o próximo. Há indivíduos que 

poderiam, ainda, atribuir um sentido negativo à cortesia, considerando-a como sinal de 

fingimento, falsidade, bajulação etc. (MACEK, 2007). 

Mantendo essa forma generalizante e pessoal de conceituar o comportamento polido, 

poderíamos, de igual modo, caracterizar a linguagem cortês a partir de expressões como 

Ŗlinguajar que determinada pessoa usa para evitar ser muito diretaŗ ou Ŗum modo de falar que 

denota consideração e respeito pelos outrosŗ (MACEK, 2007, p. 14-15). Assim, ainda segundo 

essa autora, podemos citar como exemplo de marcas de cortesia na linguagem frases que trazem 

em sua composição formas de tratamento respeitosas como o senhor, a senhora, por favor, 

obrigada etc.  

Sair dessas considerações pessoais e definir os critérios do comportamento cortês ou 

descortês, no entanto, é uma tarefa árdua, visto tratar-se de um conceito multifacetado e possível 

de relativizações. Como bem disse Bourdieu (2002, p. 195), 

 

[o] domínio prático daquilo a que se chama as regras de cortesia, e, em 

particular, a arte de ajustar cada uma das formas disponíveis às diferentes 

classes de destinatários possíveis, supõe o domínio implícito e, portanto, o 

conhecimento-desconhecimento de um conjunto de oposições constitutivas 

da axiomática implícita de uma ordem política determinada. 

 

Para esse autor, a arte de ajustarmos as diversas formas de que dispomos às muitas 

situações e destinatários exige, antes de mais nada, certo domínio das normas estabelecidas por 
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uma sociedade. Tal domínio pode representar a primeira barreira a ser transposta devido ao 

caráter fluido dessas normas que regulam dada civilização: o que pode ser cortês em uma 

sociedade pode não o ser em outra. Definir, então, um comportamento como cortês ou descortês 

varia de pessoa para pessoa ou de cultura para cultura. 

É importante ressaltar, porém, que o fato de determinado comportamento ser 

classificado como (des)cortês não está relacionado somente com o uso de expressões 

linguísticas, visto que ele depende, sobretudo, da interpretação que fazemos desse 

comportamento na situação geral da interação social; em outras palavras, depende da análise do 

contexto das situações comunicativas. 

Tal fato evidencia o caráter cotidiano do uso da cortesia. Portanto, não é surpresa o fato 

de as investigações a respeito desse tema ter ganhado, ao logo dos anos, um especial destaque 

nos estudos sobre a face social da comunicação. Esse assunto, segundo Macek (2007), tem sido 

comum tanto nos círculos de debates da Pragmática quanto na sociolinguística e, em escala 

menor, na teoria social. 

Tenta-se, nesses estudos, compreender, em especial, as singularidades do 

comportamento humano. Interesse que se radica principalmente no fato de sabermos que as 

pessoas se relacionam de distintas maneiras, e que a forma delas atuarem nas diferentes culturas 

também não é homogênea. 

Apesar de essas constatações não serem nenhuma novidade, pelo fato de a 

heterogeneidade do comportamento humano sempre ter existido, estudar a (des)cortesia verbal 

pode lançar alguma luz sobre os (des)acertos cometidos nas conversações cotidianas e nas 

relações interpessoais. Além disso, esta análise tem como pano de fundo a preocupação com o 

ensino de línguas estrangeiras, em especial os processos de ensino e aprendizagem da língua 

espanhola no Brasil. Assim, pensamos que uma análise da (des)cortesia verbal poderá, 

também, ser útil na sala de aula de língua estrangeira, pois seguramente dará ao educador e aos 

aprendizes condições de compreender melhor os contextos e as situações comunicativas em 

que a (des)cortesia ocorre. Como sabiamente afirmou Briz (2006, p.11) 

 
[s]i aceptamos que el fin último de toda conversación es el acuerdo, la 

aceptación (aunque sea solo social),  mucho terreno tiene ganado quien 

maneja adecuadamente [los] tipos de cortesía y las estrategias de atenuación. 

Por eso, cada vez más, los programas de enseñanza de lenguas, sea de 

lengua materna o extranjera, de eso que se llama español con fines 

específicos, de mediación lingüística, de asesoría de imagen, etc., insertan 

materias relacionadas con este tema. 

 

Nosso interesse, então, é analisar o uso de estratégias de cortesia no filme Habana 

Blues (ZAMBRANO, 2005), uma produção feita em co-parceria entre Cuba, França e Espanha. 

Focamos o uso das estratégias de (des)cortesia em ações ou atos que exigem um maior custo 

ao destinatário (LEECH, 1983) ou que possam ameaçar sua imagem (BROWN; LEVINSON, 

1987), como é o caso dos atos de pedir e ordenar. 

 

A cortesia nos atos de pedido e de ordem em Habana Blues 

 

Habana Blues é uma produção que toca em vários pontos do cotidiano das pessoas 

comuns Ŕ ainda que retrate um entorno de artistas Ŕ em Cuba que lutam por sobreviver e por 

uma vida melhor. Parte deles sofrendo por querer sair do país e parte sofrendo por desejar 

ficar. Esse filme em questão tem em seu elenco atores cubanos - Ruy (Alberto Yoel) e Tito 

(Roberto Sanmartín) entre muitos outros - e espanhóis - Lorenzo (Roger Pera) e Marta (Marta 

Calvó), o que nos permite analisar aspectos de duas variedades linguísticas: a cubana e a 

espanhola, ainda que este não seja o principal foco deste artigo. 
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Nesse filme, em especial nas conversações coloquiais, ou seja, nas situações 

comunicativas nas quais há uma maior relação vivencial e de igualdade entre os interlocutores, 

são abundantes os marcadores discursivos considerados, pelas normas sociais, lexemas 

grosseiros, ofensivos, que podem soar como insultos e/ou agressões pessoais. É recorrente a 

presença desses marcadores discursivos que apontam para uma transgressão das fronteiras da 

cortesia, tanto nas relações simétricas (entre amigos, a exemplo da relação dos protagonistas 

Ruy e Tito), como nas relações assimétricas (marcadas pela hierarquia, como a relação entre os 

produtores espanhóis e os músicos cubanos). Dessa forma, abundam nas interações termos e 

expressões como: joder, cabrón, maricón, me cago en la leche, hóstias, puta mierda, coño, 

cojones etc. com sentidos outros que não o da ofensa, do insulto ou da descortesia. Esses são 

aqui chamados de marcadores interditos, tal como fez Monjour (2006). 

Por outro lado, a descortesia também aparece nesse filme, e, ao contrário do que 

muitos pensam, ela pode ser um instrumento mais eficaz que a cortesia tanto para captar a 

atenção do interlocutor, como para mobilizá-lo acerca do que se quer atingir com o enunciado. 

Esses elementos ditos vulgares perdem seus significados originais e passam a atuar 

como intensificadores da conversação, reguladores fáticos ou elementos usados para chamar a 

atenção do interlocutor no filme Habana Blues. Por outro lado, fórmulas comumente 

consideradas como marcas de cortesia, a exemplo de por favor, señor etc. ganham no filme em 

questão, em alguns situações, um sentido expressamente de sarcasmo, ironia, distanciamento. 

De acordo com Briz (2001, apud MONJOUR, 2006, p. 72), 

 
en unas determinadas condiciones de situación, esa descortesía codificada 

se interpreta pragmática y socialmente como relación solidaria y familiar 

[…]  la descortesía codificada se neutraliza en esos casos gracias [...] a la 

relación vivencial de proximidad. 

 

Presenciamos, então, um processo em que a (des)cortesia verbal extrapola o seu 

sentido comum e passa a exigir um gesto de interpretação para ser entendida. Essa 

transgressão, segundo Monjour (2006), ocorre graças à cumplicidade dos interlocutores ou o 

grau de intimidade que compartilham. Apesar de compactuarmos com essa idéia, defendemos 

que nem sempre o grau de intimidade ou de cumplicidade entre os interlocutores determina o 

uso desse tipo de (des)cortesia. Talvez o que permita tal uso sejam, também, as circunstâncias 

da interação, o efeito que o locutor quer causar, consciente ou inconscientemente, com sua fala. 

Portanto, convém ratificar que a cortesia é uma estratégia utilizada a serviço das relações 

sociais e, portanto, tem como funções elementares permitir que ajustemos as nossas interações 

às regras sociais e evitar ou mitigar conflitos que porventura possam surgir nas interações 

comunicativas.  

Os pedidos e as ordens em espanhol podem ser realizados linguísticamente por frases 

declarativas, imperativas, interrogativas e interrogativas negativas. Esses atos têm como fim 

Ŗinfluir en el comportamiento intencional del interlocutor de forma que este lleve a cabo la 

acción descrita por el contenido proposicional del enunciadoŗ (HAVERKATE, 2002 apud 

BERNAL, 2006, p. 5). 

Por terem um caráter inerente de conflito, é comum nesses atos a presença de sinais 

verbais de polidez na tentativa de suavizar o efeito deles. Nas palavras de Brown e Levinson 

(1987), são atos Ŗameaçadores da faceŗ (FTA, do inglês, face threalenig acts), ou seja, 

enunciados cuja força ilocucionária,
1
 em razão das normas sociais, precisa ser abrandada, 

desviada, ou estrategicamente refeita de acordo com a situação. 

Vale ressaltar, contudo, que os marcadores linguísticos não são, por si mesmos, 

polidos, visto que é a influência recíproca de todos os fatores linguísticos e paralinguísticos - 

                                                 
1. Em um primeiro momento, Austin (1990) distinguiu o ato de fala em três dimensões: a puramente 

locutiva (o mero ato de dizer), a ilocutiva (o que fazemos ao dizer algo) e a perlocutiva (o que 

ocasionamos com nosso dizer). 
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tais como atenuadores, estratégias de cortesia, mitigadores, gestos, entonação etc. - que causam 

o efeito de polidez para o interlocutor. Muitas vezes, o uso desses marcadores linguísticos nem 

mesmo aparece e são os fatores situacionais que determinam o grau de polidez de um 

enunciado. 

Vejamos o diálogo a seguir em que alguns músicos cubanos se preparam para começar 

um ensaio musical. É importante explicitar que eles, devido a pouca condição financeira, 

trabalham em condições precárias. A casa de um dos amigos do grupo foi transformada em 

estúdio e o rapaz é o responsável por colocar a aparelhagem em funcionamento. 

 

Excerto 1: 
1 Rapaz do estudio  - Caballeros, estamos grabando. Vamos a meterle. 

¡Bájame eso! ¡Bájame      eso! Baja los pies de la cama, que no estás en tú 

casa.  

                                                  --------------- 

3 Rapaz do estudio - ¡Tito! 

4 Tito - Ya, ya vamos, ya vamos. Vamos a ver. ¡Cojones! (llama a uno de 

los músicos para que pare de tocar). Un, dos, tres y… (Empiezan a tocar la 

batería). ¡No! No (grita Tito) 

7 Ruy -Tito, no. 

8 Baterista - ¡Cálmate! ¿Quieres una cosa nueva? Eso no es así, tampoco. 

9 Tito - Tranquilo, tranquilo. Vamos a verlo. 

                                                 ---------------- 

10 Rapaz do estudio  - Muchachos, ya está. Muchachos paren, que ya está 

ajustado. 

¡Caballeros (gritando), paren ya, que están listos! 

 

Este excerto apresenta três momentos de uma cena em que Tito, Ruy e alguns músicos 

amigos seus começam o ensaio da banda. No primeiro momento, observamos um dos 

componentes da banda e dono da casa chamando a atenção dos companheiros acerca de suas 

posturas. Ele ordena a um dos músicos que retire os pés da cama. Observa-se, nessa parte do 

fragmento, que a ordem é feita de forma direta, sem rodeios ou atenuadores. O imperativo é o 

modo verbal escolhido e a ordem expressa no enunciado é intensificada ainda mais com o 

complemento que no estás en tu casa. 

No segundo, os músicos começam a tocar e um deles (Tito) não aprova o que ouve. 

Com um grito (¡No! No l. 6), os faz parar. Nesse caso, o advérbio de negação, proferido aos 

gritos, indica que algo não estava correto, no caso, o modo como o baterista tocou o 

instrumento. Aparece na linha 4 o lexema cojones dito em forma de repreensão a um dos 

músicos que seguia tocando seu instrumento em momento inoportuno. O termo em questão, em 

seu sentido literal, pode ser um palavrão, um termo vulgar, fazendo referência ao órgão sexual 

masculino; no entanto, no contexto em que foi proferido, parece exercer no enunciado um valor 

interjetivo. O que afetou o equilíbrio da conversação não foi o termo cojones, e sim a entonação 

utilizada pelo personagem e o modo como expressou seu desagrado em relação ao som que 

ouviu (l. 6). Nesse caso, foram fatores extralinguísticos os responsáveis por quebrar, por um 

momento, a harmonia do grupo. Foi preciso um dos integrantes da banda intervir na tentativa de 

acalmar os ânimos e evitar que o conflito se instaurasse (l. 7). Ainda com relação ao termo 

cojones, vale dizer que seu uso é estendido tanto na Espanha quanto em Cuba. Segundo Burgos 

(1998), essa palavra é recorrente tanto na boca de homens quanto de mulheres em contextos 

coloquiais. 

No último momento do excerto 1, um dos músicos que estava ajustando a aparelhagem 

pede aos outros que parem de tocar, pois os aparelhos já tinham sido ajustados. Trata-se de um 

pedido que vai gradualmente se transformando em uma ordem, feita em tom de irritação. Essa 

transformação do pedido em ordem é percebida, sobretudo, pela entonação ascendente do 

locutor. A principio, o personagem apenas anuncia muchachos, ya está, querendo dizer aos 

outros que poderiam parar o que estavam fazendo. Nesse primeiro momento, o enunciado 
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parece soar mais como um pedido. Em seguida, diante da constatação de que os companheiros 

não haviam escutado, ele torna a repetir, agora em um tom mais alto e com a intenção do ato 

explicita no verbo Ŗparenŗ. No último enunciado, a ordem é feita aos gritos e com visível 

irritação. 

É importante ressaltar que na situação retratada no excerto 1 predomina uma linguagem 

coloquial. É uma situação em que os participantes da conversação mantêm uma relação marcada 

pela cumplicidade, pela proximidade, o que lhes permite adotar um registro informal. Talvez 

possamos tomar esse aspecto como ponto de partida para formular algumas considerações mais 

gerais sobre a descortesia no referido fragmento. 

Observamos que em nenhum momento aparecem expressões formulaicas do tipo por 

favor, ou mesmo o uso do futuro do pretérito como recurso atenuador da força ilocucionária dos 

atos de pedido ou de ordem. Se analisados de forma descontextualizada, os enunciados do 

fragmento em questão, seguramente, poderiam ser classificados como descorteses ou pouco 

polidos e até um tanto agressivos. No entanto, convém ratificar que não se pode avaliar um 

enunciado como cortês ou descortês apenas a partir dos aspectos linguísticos, e isso é bastante 

evidenciado no fragmento analisado. Fatores como a idade dos interlocutores (nesse caso são 

jovens), relação de proximidade entre os interlocutores (são amigos e trabalham juntos na 

tentativa de gravarem um CD), situação comunicativa (contexto informal) devem ser 

considerados. Com exceção do segundo momento, podemos dizer que o tipo de linguagem 

empregada e a entonação impositiva dos enunciados gozam de tácita aceitação entre os falantes 

na situação comunicativa descrita. Mesmo o conflito parece ser um tipo de situação plausível 

dentro desse contexto, dado o nervosismo, a ansiedade e as expectativas dos integrantes da 

banda no ensaio que estão fazendo. Portanto, poderíamos, tal como fez Briz (2001, apud 

MONJOUR, 2006, p. 72), falar que há nesse fragmento o caso de uma Ŗdescortesia codificadaŗ. 

O excerto 2 também ilustra bem alguns elementos que caracterizam a descortesia 

codificada. Neste fragmento, Ruy, Tito e sua avó dialogam. Trata-se, como no excerto anterior, 

de uma situação marcada pela relação de intimidade, proximidade entre os falantes.  

 

Excerto 2: 
12 Tito -Abuela, tenemos que repetir. 

13 Avó - ¿Qué pasó? 

14 Tito - Un problema con la computadora. 

15 Avó -¡Carajo! Dale, dale, dale. Ah, y dile al de la batería, el peludo ese, 

que no se acelere.  

17 Tito - Si, está bien, se lo digo, pero y tú no me hagas las pausas tan 

largas, ¿OK?  

18 Avó - Cómo, pero ¿tú me vas a enseñar a mí a cantar ahora?  

19 Ruy - No es eso, María…  

20 Avó - Ya, basta de boberías ¿eh? vamos a grabar.  

                                               --------------- 

21 Avó - Ah, oye. Toma, lléname esto (llene su copo con más bebida). 

22 Tito - No. ¡Abuela, no! 

23 Avó - Que me levanto y me voy. 

 

Neste fragmento, Tito informa à avó que têm de repetir o que haviam gravado até então, 

devido a um problema com o computador. A entonação empregada para dar tal informação 

expressa pesar e nota-se na voz do personagem certo receio pelo modo como a avó irá receber a 

notícia. Dessa forma, a obrigatoriedade contida na expressão tener que, nesse enunciado, é 

suavizada e o personagem deixa subentendido um sutil “lo siento” (sinto muito), um lamento 

por ter que fazê-la passar pelo desgaste de repetir a gravação novamente. Nesse caso, é 

importante ter cuidado para não interpretar a ideia de obrigatoriedade da expressão tener que 

como sendo uma ordem ou uma imposição. Tito dependia naquele momento da participação da 

avó, uma experiente cantora, e seu respeito e admiração por ela tornariam incoerente uma 

atitude impositiva. A avó, por sua vez, expressa descontentamento e ao mesmo tempo 
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resignação ante o ocorrido (l. 15). Para expressar descontentamento, se valeu da expressão 

carajo, que assim como cojones, se tomados no sentido literal, soam vulgares, pois nomeiam o 

órgão sexual masculino. 

Nesse contexto, no entanto, carajo é usado mais como uma interjeição que expressa 

enfado ou mesmo surpresa. À duplicação do imperativo dale, dale que acompanha esta 

expressão, por sua vez, também pode ser atribuído o valor de interjeição. Nesse caso, é a 

coerência do contexto, a entonação que confere à expressão dale, dale o valor de incitação, de 

desagrado, agrado, alegria, moléstia, resignação etc. No contexto retratado no excerto 2, a 

personagem parece mostrar-se resignada com a situação, como se dissesse Ŗtudo bem, que se 

pode fazer?ŗ. 

As ordens e os pedidos dirigidas pela avó ao neto também são realizadas por atos 

diretos e sem a presença de atenuadores linguísticos, o que é visível nas linhas 15 ŖAh, y dile al 

de la batería, el peludo ese, que no se acelere” e 21 ŖAh, oye. Toma, lléname estoŗ. Neste 

último exemplo, a personagem pede ao neto que encha novamente seu copo com rum. Ante a 

expressiva recusa de Tito, ela o ameaça: ou você faz o que estou pedido ou me levanto e vou 

embora (ver l. 23). A máxima de Lakoff (1974) que diz que não devemos nos impor ao receptor 

parece não ser seguida aqui. Poderíamos, então, classificar os enunciados proferidos pela avó 

como descorteses? Antes de assim os considerarmos, deveríamos levar em consideração o fato 

de se tratar de uma relação assimétrica, em que é esperado que o neto seja, em algum momento, 

submisso à autoridade da avó por respeito, consideração e, ainda, no caso de Tito, porque 

depende dela para ajudá-lo na gravação do CD. 

O seguinte fragmento também retrata uma situação informal em que o casal, Ruy e 

Caridad, discutem sobre a relação deles. 

 

Excerto 3: 
24 Caridad - ¿Ya encontraste para dónde irte?  

25 Ruy - Con la maqueta no me ha dado tiempo. 

26 Caridad - Siempre tienes una excusa. 

27 Ruy - Por unos días no va a pasar nada. 

28 Caridad - Sí que va a pasar si no te vas pronto. Por favor, apaga la luz o 

vete a la terraza. Quiero dormir. Y báñate, que apestas a perfume francés. 

 

A situação retratada neste excerto é por si mesma conflituosa. Trata-se de uma 

discussão passional entre o casal que está prestes a se separar. A personagem expressa uma 

ordem com os verbos performativos explícitos (l. 28). Não há dúvidas de que se trata, nesse 

caso, de uma ordem e não de um pedido. E isso fica evidente não apenas pelo uso do 

imperativo; mas, principalmente, pelas circunstâncias da discussão. Caridad e Ruy, apesar de 

viverem na mesma casa e dividirem a mesma cama, já não estão juntos como casal. 

Considerando, pois, essa situação, seria pouco provável que o ato de dar uma ordem viesse 

marcado por traços de cortesia. Para os brasileiros, o uso do imperativo se dissocia 

explicitamente do conceito de cortesia, visto que comumente está associado à noção de 

mandado, autoritarismo ou enfado, ainda que algumas vezes seja usado para fazer pedido, 

sugestão, rogo. O uso de expressões do tipo por favor pode suavizar o efeito do ato. Na linha 28, 

no entanto, presenciamos o uso desse marcador discursivo não com a função de suavizar a 

ordem, ao contrário, o tom raivoso e irritado empregado pela personagem apenas reforçou a 

força ilocucionária do ato. Desse modo, não podemos falar de cortesia propriamente dita nesse 

uso de por favor, mais sarcástico. 

Em toda conversação analisada, foram registradas poucas ocorrências do uso desse 

marcador discursivo. Uma delas foi a que acabamos de evidenciar, outras duas aparecem na fala 

da personagem Marta, que interpreta a produtora espanhola interessada no trabalho dos músicos 

cubanos. Vejamos: 

 

 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 89 

 

 

Excerto 4: 
30 Marta - Explícame lo que me has enviado. Qué coño es eso de Miami. 

31 No.Yo  no puedo ir, estoy trabajando. Efectivamente. No me apetece  

32 nada ver a esa gente. Son unos cretinos y unos prepotentes. Pero  

33 escucha… Por Dios, no me digas cosas obvias. Ya lo sé que  

34 dependemos de ellos, ¡por favor! Me jode profundamente tener que ir. 

35 Muy bien. Ya iré. ¿Vale? ¿Cuándo? (…) Ya me lo  dirás.  Sí, aquí todo 

36 va muy bien. Estamos viendo cosas interesantes. Hay buenas ideas,  

37 conceptos, pero muy 39 mal producido. (…) Hay, por favor, no 38 me 

halagues, ya sabes que no me gusta, no. Y además menos cuando estoy 

cabreada. 

  

O fragmento em questão faz parte de uma conversação telefônica da produtora 

espanhola Marta com um de seus subordinados. Como é possível perceber, a personagem utiliza 

uma linguagem coloquial, permeada de Ŗpalavrõesŗ, como coño, me jode, a entonação é 

bastante enérgica. Quanto ao uso desse vocabulário, parece relevante salientar a homogeneidade 

linguística do ambiente de Habana Blues: a maioria dos personagens são pessoas jovens e do 

sexo masculino ligados ao mundo da música, música que tem um matiz de protesto contra as 

injustiças e a falta de oportunidades que marcam suas vidas. O contexto em que Marta está é, se 

assim podemos dizer, cotidiano e informal. O uso de termos e expressões, geralmente de 

conotação sexual, seja com sentido pejorativo, seja como intensificador ou interjeição é, então, 

recorrente nesse universo. Daí não parecer estranho a presença deles na fala da espanhola. A 

situação imediata da comunicação, a familiaridade entre os participantes da conversação são 

alguns fatores que, segundo Briz (2004), permitem, na Espanha, esse modo de interação 

linguística e social que, em outras culturas ou situações, poderiam ser consideradas descorteses 

ou antissociais.  

Na l. 30, o uso do termo coño parece denotar aborrecimento e enfado e não um insulto 

propriamente, pois Marta fica irritada com a ideia de ter que deixar o que estava fazendo em 

Cuba para ir até Miami se encontrar com pessoas, para ela, desagradáveis. Da mesma forma, a 

expressão me jode (l.34) também expressa o desagrado da personagem com a situação. Em 

ambos os casos, os termos parecem intensificar a força dos enunciados. 

As ordens e os pedidos são feitos de forma direta e sem atenuadores ou mitigadores, 

como podemos ver nas linhas 30, em que Marta ordena à pessoa que está com ela ao telefone 

que lhe explique sobre a correspondência recebida; e na linha 33 quando a produtora se mostra 

irritada com a conversa e pede, enfaticamente, que seu interlocutor deixe de dizer o óbvio.  

Apesar de a forma rotineira de cortesia por favor  aparecer duas vezes no fragmento em 

destaque (linhas 34 e 37), ela não exerce aqui essa função. Ao contrário, prevalece nas duas 

situações a expressão dos valores de desacordo, moléstia, enfado e rechaço ante o conteúdo da 

fala do interlocutor.  

No fragmento 5 evidenciamos aspectos da cortesia verbal em um ato de pedido. Nesse 

excerto, o personagem Tito necessita de dinheiro para investir em um show que ele e Ruy estão 

organizando. Como bem ressaltou Diego (1995), o pedido de permissão ou de empréstimo pode 

ameaçar a relação social, pois invade o espaço intencional do interlocutor. Nesse tipo de ato, o 

emissor penetra o território do ouvinte ao solicitar-lhe algo, ao implicar um custo ao 

interlocutor. A petição ressoa, de certa forma, como uma imposição ao interlocutor de modo que 

a cortesia se torna fragilizada. Faz-se necessário, assim, que o locutor recorra a estratégias que 

restabeleça a harmonia da conversação. Vejamos: 

 

Excerto 5: 
39 Tito - Se supone que ahora que estamos en el proyecto firmaremos 

contrato y eso ¿no?  

41 Lorenzo - Claro, por supuesto. 

42 Tito - ¿Y se supone que nos van a pagar muy bien?  
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43 Lorenzo - Ese tema no lo controlo yo, es exclusividad de la jefa [Marta]. 

Pero, espero que sí.  

45 Tito - Bueno, suponiendo y suponiendo…  

46 Lorenzo - Déjate de leches. Ve al grano. 

47 Tito - El asunto es que necesitamos unos equipos para el concierto 

nuestro. Y lo que pasa es que no tenemos un kilo. Hace falta…un adelanto. 

400 dólares.  

49 Lorenzo - ¿400 dólares? ¡Coño! Eso es una miseria. Si no te los adelanta 

Marta, te los presto. 

51 Tito - ¡Usted es el tipo! 

52 Lorenzo  - Cuando vuelva Marta de Miami,  firmaremos los 53 contratos. 

Seguro que no pondrá ningún problema para  ayudaros. 

 

Neste fragmento, vale a pena ressaltar algumas peculiaridades do contexto situacional 

em que ocorre o pedido. Por mais que o personagem Tito, neste momento, já esteja 

familiarizado com Lorenzo, a relação entre eles, todavia, é assimétrica e o fato de Tito ter que 

pedir um adiantamento ao produtor não deixa de causar constrangimento. Esse é um dos poucos 

momentos do filme em que o ato de pedido é feito de forma indireta e com elementos que 

suavizam o impacto da força ilocucionária, como pode ser evidenciado. Observamos que Tito 

primeiramente deu voltas ao assunto, questionou acerca do contrato, do salário que eles 

receberiam depois de tudo acertado. Foi necessária a intervenção do interlocutor no sentido de 

encorajá-lo a ir direto ao assunto (l. 46).  Mesmo depois da intervenção do interlocutor, Tito 

expõe primeiro o problema da banda, ou seja, que precisam de equipamentos, na tentativa de 

justificar o pedido que fará. Depois, explica que não tem nenhum dinheiro e, só então, explicita 

a intenção do ato. É interessante que ele usa a expressão Ŗhace falta un adelantoŗ (l. 48) em vez 

de Ŗpréstame dineroŗ. Com isso, o locutor atenua o efeito do ato e resguarda sua imagem. 

Observa-se ainda que a quantia requerida só é revelada no último momento, o que reforça o 

quanto o locutor parece desconfortável com a situação.  

O fato de ter dado tantas voltas para efetivar o pedido criou no interlocutor certa 

expectativa. Pela sua resposta (l. 49) ao pedido de Tito, percebemos que Lorenzo esperava algo 

mais difícil, que fosse exigir dele um maior esforço. O termo ¡Coño!, nesse caso, intensifica a 

expressão de surpresa do interlocutor. 

Nos excertos 6 e 7, o pedido é feito de modo indireto e com o futuro do pretérito. 

Parece-nos interessante analisar a intenção e os efeitos desse uso nos fragmentos a seguir: 

 

Excerto 6: 
54 Marta - Ruy, estás muy callado, ¿No tienes nada qué decir? 

55 Gorki - ¿Qué coño va a decir? A ver, viejo, podría decir el caballero  

56 ¿qué le parece el generoso contrato de los hermanos españoles? 

 

Excerto 7: 
57 Gorki - El compañero Ruy podría nos explicar ¿cuál es el motivo de su 

falta de entusiasmo? 

58 Tito - Asuntos personales. 

59 Gorki - ¡Cojones! ¿Por qué no dejas que conteste él?  

60 Lorenzo - ¡Me cago en la hostia, Gorki, controla que te estás pasando!  

 

Os fragmentos em questão retratam uma situação de conflito entre os personagens. Os 

produtores espanhóis haviam apresentado os termos do contrato aos músicos cubanos e, em 

virtude do caráter exploratório do tal contrato, alguns músicos se sentiram ofendidos e 

começaram a discutir e a questionar os produtores. Ante o silêncio de Ruy, um dos principais 

músicos do projeto, Marta lhe pergunta o que tem a dizer (l. 54). Gorki, o mais indignado com a 

proposta dos produtores, retruca imediatamente, e devolve a pergunta ¿Qué coño va a decir? (l. 

55). Em seguida, com tom de escárnio e sarcástica cortesia pede que Ruy expresse sua opinião 
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sobre o contrato (l. 55 e 56). É interessante o jogo de linguagem feito pelo personagem, ele 

inicia o enunciado com um tom agressivo e alto e logo muda o tom de voz, abaixa o volume e 

faz o Ŗpolidoŗ pedido. Usa o futuro do pretérito podría, para suavizar o impacto do ato, recorre 

à forma de tratamento caballero, qualifica o contrato como generoso e ainda chama os 

espanhóis de hermanos. Tudo isso para construir um enunciado cortês, mas cuja intenção é 

justamente o contrário: denotar sarcasmo, ironia e distanciamento do interlocutor. Diante do 

abusivo contrato dos espanhóis a vontade de Gorki, como de outros músicos ali presentes era de 

explodir, dizer umas verdades, mas as conveniências ditavam que devia controlar-se, manter a 

compostura, enfim ser cavalheiro. 

O mesmo ocorre no fragmento 7, quando Gorki solicita a Ruy que expresse o motivo de 

sua falta de entusiasmo. Em ambos os enunciados, verificamos que linguísticamente são 

construções que apresentam elementos caracterizadores da cortesia, mas o contexto situacional e 

a entonação empregada revelam que a função da cortesia aqui não se enquadra na noção de 

preservar a face, evitar conflito, promover a proximidade entre os interlocutores etc. defendida 

por alguns autores (BROWN; LEVINSOM, 1987; VIDAL, 2002). 

Quanto ao uso de coño, cojones vale o que já foi dito nos excertos anteriores. Porém, é 

relevante comentar a expressão idiomática ¡Me cago en la hóstia! que antecede a ordem de 

Lorenzo para que Gorki se contivesse. Trata-se de uma expressão muito comum entre os 

espanhóis e é usada quando algo não vai bem para expressar desgosto, queixa ou contrariedade. 

Cagar-se en algo é uma forma bastante habitual, portanto, de queixar-se ou maldizer-se. 

Hóstias, por sua vez, é um termo do âmbito religioso, mas que ganha outros sentidos quando 

agregada a expressões feitas como ¡hóstias!, De la hóstia (quando uma coisa é boa demais), Me 

cago en la hóstia. Trata-se de um termo usado especialmente na variedade espanhola..  

 
Considerações finais 

 

A partir do que foi analisado nas amostras de língua apresentadas, podemos afirmar que 

a interpretação feita dos termos que poderiam ser considerados palavrões, xingamentos, ofensas 

e insultos, ou em outras palavras, dos vulgarismos que permeiam a linguagem coloquial tanto 

dos espanhóis quanto dos cubanos, depende, sobretudo, do contexto extralinguístico. Tais 

intensificadores, por si só, não interferem na classificação de um enunciado como sendo cortês 

ou descortês. Do mesmo modo que as fórmulas e os elementos linguísticos tidos como 

essencialmente corteses (formas de tratamento, modo verbal, uso de expressões formulaicas, 

como por favor) também não o são. 

Verificamos, ainda, que os atos de pedido e ordem diretos em Habana Blues são mais 

recorrentes do que os indiretos, ou seja, aqueles realizados a partir de sentenças interrogativas. 

Quanto aos primeiros, geralmente, são expressos com o imperativo verbal ou alguma das formas 

verbais disponíveis. Os enunciados indiretos Ŕ realizados a partir de sentenças interrogativas ou 

por sentenças nas quais a intenção do ato não vem explícita na forma verbal -, identificamos os 

seguintes valores: Nos excertos 6 e 7, os enunciados indiretos foram empregados com a 

intenção de ironizar. No excerto 5, em que Tito faz o pedido de empréstimo ao espanhol 

Lorenzo, prevalece a intenção de preservar a face. Confirmamos, assim, as constatações de Briz 

(2006) quando ele diz que a descortesia codificada se neutraliza nesses casos em virtude da 

situação comunicativa, especialmente a relação vivencial de proximidade entre os 

interlocutores, do marco de interação familiar, da relação de maior ou menor igualdade de poder 

e do conteúdo do enunciado.  

Esperamos, com este breve artigo, ter despertado a atenção para a possibilidade de se 

analisar a cortesia verbal a partir de elementos que extrapolem o aspecto meramente linguístico. 

Nessa perspectiva, defendemos que o efeito cortês dependerá de uma norma cultural específica, 

seja relacionada à forma ou ao conteúdo do enunciado e ao grau de ajustamento do enunciado a 

esta norma. Em outras palavras, o conhecimento das normas sociais de dada comunidade e a 
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análise dos fatores pragmalinguísticos são determinantes na interpretação de um enunciado 

como sendo cortês ou descortês.  

Reconhecemos, contudo, que, em virtude das limitações deste artigo, não nos foi 

possível aprofundar muito em nossa análise, especialmente no que se refere às peculiaridades 

das variedades linguísticas cubana e espanhola na construção da cortesia verbal. Considerações 

mais aprofundadas sobre o recorrente uso das expressões idiomáticas e seus efeitos nessa 

construção também foram deixadas para futuros trabalhos. 
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ABSTRACT: This work consists of a formation research of five English teachers who has started working 

at the public teaching of Goiânia recently. The study is guided by the critical reflection perspective 

proposed by Smyth (1991), which is organized in four stages: describe, inform, confront and reconstruct. 

In this article, I investigate how the teaching practice of one of the participants, the teacher Elinor, is 

being developed and if there is a critical reflection during the process of reflection. 

KEYWORDS: teacher education; critical reflection; collaboration. 

 

RESUMO: Este trabalho consiste em uma pesquisa de formação de cinco professoras de língua inglesa 

da escola pública que ingressaram a rede municipal de ensino de Goiânia recentemente. O estudo é 

guiado pela perspectiva da reflexão crítica proposta por Smyth (1991), que é organizada em quatro 

etapas: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Neste artigo, investigo como tem sido a prática 

docente de uma das professoras participantes, a professora Elinor, e se há reflexão crítica durante o 

processo de reflexão. 

PALAVRAS-CHAVE: formação; reflexão crítica; colaboração. 

 
Introdução 

 

 Neste artigo, analiso uma sessão reflexiva que consiste em parte dos dados de minha 

pesquisa de mestrado, assim como trechos da entrevista inicial. Trata-se de uma pesquisa de 

formação de cinco professoras de língua inglesa da escola pública que ingressaram a rede 

municipal de ensino de Goiânia recentemente. Nessa pesquisa, a sessão reflexiva é escolhida 

como um instrumento de reflexão das professoras envolvidas de modo que proporcione a 

compreensão e a (re)construção de suas práticas pedagógicas na negociação e colaboração com 

os pares. Participam da sessão reflexiva a ser analisada somente três das cinco professoras 

envolvidas na pesquisa. Uma das professoras participantes sou eu, portanto faço parte da 

pesquisa como professora participante e como investigadora. A sessão reflexiva será aqui 

analisada a partir da teoria de Smyth (1991), buscando investigar como tem sido a prática 

docente da professora em foco e se há reflexão crítica durante o processo de reflexão. Por fim, 

teço algumas considerações finais. 

  
Descrever, informar, confrontar, reconstruir: o processo crítico-reflexivo proposto por 

Smyth 
 

 Entre as várias discussões feitas por Smyth (1991) em sua obra Teachers as 

collaborative learners: challenging dominant forms of supervision, uma questão que me chama 

a atenção é quando o autor fala sobre como é difícil provocar mudanças significativas no 

contexto escolar por meio de processos racionais elaborados fora dele. Segundo ele, as próprias 

interpretações e teorias dos professores sobre o que funciona em sala de aula é que deveriam ser 

a base das estratégias de mudança nas escolas.  

 De acordo com Wise (1977 apud SMYTH, 1991), há uma tendência daqueles que 

formulam políticas de ensino em presumir que as escolas são organizações racionais, mas os 

modelos racionais nem sempre combinam com a realidade escolar. Os professores são racionais 

em suas ações, pensando sobre o que estão fazendo e desenvolvendo estratégias para lidar com 

as complexidades da sala de aula, mas não como nos modelos racionais de ação definidos a 

priori. Smyth (1991) aponta ainda que, segundo estudos (LITTLE, 1982; STENHOUSE, 1978; 

HOGBEN, 1980), os professores não aprendem por meio de periódicos científicos, relatórios de 
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pesquisa ou cursos pré-serviço, ou seja, os professores não atuam de acordo com estratégias 

elaboradas fora de seu contexto de atuação. 

 Como então os professores aprendem a atuar no contexto escolar? Para Smyth (1991, 

p.86), os professores aprendem com as experiências, sejam as suas próprias e/ou de outros 

colegas de profissão, combinando ação e reflexão, num trabalho colaborativo. E é através dessa 

interação com seus pares que os professores se desenvolvem profissionalmente.  

 Smyth (1991, p. 91) discorre ainda sobre ser crítico. Ser crítico significa analisar nossas 

ações em sala de aula em relação aos contextos histórico, social e cultural no qual o ensino está 

inserido, significa perceber que somos tanto produto como criadores de nossa própria história. 

Esse trecho é extremamente interessante e é uma discussão retomada por Contreras (2002, p. 

164), em A autonomia dos professores. Segundo o autor, a prática reflexiva deve buscar analisar 

as condições socio-históricas que condicionam a prática educativa do professor, assim como tais 

condições devem ser (re)construídas; ou seja, fazemos parte da criação desses contextos. 

 Para Comstock (1982 apud SMYTH, 1991), trabalhar criticamente com professores 

requer um facilitador ou amigo crítico que os ajude a compreender a dinâmica social de seu 

contexto de atuação e como essa dinâmica se desenvolve historicamente. Embora Comstock 

(1982) tenha sugerido um facilitador de fora do grupo de professores para exercer esse papel, 

Smyth (1991) sugere que esse facilitador sejam os próprios colegas professores. Também 

concordo que esse facilitador  deva ser alguém do grupo de professores que estão em reflexão 

justamente para que as relações de poder e de hierarquia sejam minimizadas. 

 Smyth (1991) aborda variadas questões que devem ser refletidas: como os sistemas 

educacionais burocratizados controlam o trabalho dos professores e como isso interfere no 

ensino e no aprendizado dos alunos; qual o significado que os professores atribuem ao 

ensino/aprendizagem;  como não-professores controlam a geração de conhecimento sobre 

ensino; mito da responsabilidade de pessoas de fora para supervisionar, avaliar e ranquear os 

professores; conexão entre condições históricas com forças contemporâneas para manter o 

ensino voltado às necessidades industriais e econômicas, entre outras questões. O autor sugere 

que todas essas questões devam ser discutidas num processo que ele chama de supervisão 

clínica de modo que os professores se tornem capazes de agir sobre seu contexto de trabalho. 

Como bem sintetiza Fay (1977 apud SMYTH, 1991), os professores devem buscar compreender 

as condições socio-históricas e culturais de seu trabalho para que possam iniciar e manter um 

processo colaborativo de planejamento, ação, coleta de dados, reflexão e reformulação de 

planos para ações futuras. E como defende Smyth (1991), acredito que, dessa forma, nós, 

professoras(es), podemos superar o ensino técnico e realmente começar a transformar as 

condições, estruturas e práticas de nosso ensino. 

 Após discutir algumas questões sobre a natureza da reflexão crítica que propõe Smyth 

(1991), detalhemos um pouco de cada etapa do processo reflexivo proposto pelo autor. A 

primeira etapa consiste em descrever nossa prática de ensino. O autor sugere que seja feita uma 

narrativa de determinada prática numa linguagem simples. É através dessa descrição que nossa 

prática será problematizada e discutida com o outro no diálogo, em que se observa como nossa 

consciência foi formada e pode ser mudada. E é durante a descrição de nossa prática que 

percebemos elementos de situações particulares que nos alienam e confundem.  

 A segunda etapa consiste em descobrir os princípios e as teorias que informam nossa 

prática conscientemente ou não. Tais teorias podem ser chamadas de Ŗteorias em usoŗ (SCHÖN, 

1984), Ŗteorias operacionaisŗ (HIRST, 1983) ou Ŗteorias locaisŗ (TRIPP, 1987). Nessa etapa, o 

objetivo é remover o ensino da esfera mística para que compreendamos, através da discussão 

com os outros, a natureza das forças que nos fazem agir como agimos e como podemos 

concretizar ações para a mudança. Nessa etapa, podemos também perceber que teoria e prática 

não se separam e que nós, professores, somos teorizadores de nossa própria prática. 

 Na terceira etapa do processo reflexivo, confrontamos nossa prática, localizando-a no 

contexto cultural, social e político mais amplo e percebemos que o ensino não pode ser encarado 

como preferências idiossincráticas, mas como uma expressão histórica de valores sobre o que é 
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considerado importante a respeito do ato educativo. Alguns questionamentos propostos por 

Smyth (1991) para essa etapa são bem interessantes: ŖO que minhas práticas dizem sobre 

minhas concepções, valores e crenças sobre o ensino? De onde minhas ideias vêm? Quais são as 

práticas sociais expressas nessas ideias? O que faz com que eu mantenha minha teorias? Quais 

visões de poder elas incorporam? A que interesses minhas práticas servem? O que restringe 

minhas visões do que é possível no ensino?ŗ (SMYTH, 1991, p. 116) 

 Por fim, na quarta etapa, precisamos conseguir relacionar consciência sobre o que 

informa nossa prática com o contexto político e social mais amplo para que percebamos que a 

causa de vários problemas do ensino está nas injustiças sociais e nas injustiças palpáveis da 

sociedade. Só então é possível desafiar o discurso econômico dominante e começar a interferir 

na realidade através da reformulação e reafirmação da importância do ensino/aprendizagem, 

reconstruindo nossa prática. 

 Vimos, portanto, que a reflexão crítica defendida por Smyth (1991) envolve o 

questionar das ações pedagógicas e as razões que as embasam, com base em aspectos sociais, 

políticos e culturais, na busca de uma educação voltada para a formação de um aluno mais 

crítico e ativo. Com base nas discussões de Paulo Freire (1970), Smyth propõe que o processo 

reflexivo passe pelas quatro etapas acima explanadas. Para refletir criticamente, o professor 

deve descrever, informar, confrontar e, por fim, buscar reconstruir sua prática. E para cada 

etapa, o autor sugere alguns questionamentos críticos, alguns já listados acima. Nesta pesquisa, 

fizemos os seguintes questionamentos para cada professora participante: na etapa descrever: O 

que eu faço?; na etapa informar: Qual o significado do que faço? Quais as teorias se expressam 

em minha prática?; na etapa  confrontar: Como cheguei a ser dessa maneira? Quais são os 

pressupostos, valores, crenças? De onde procedem as ideias que incorporo em minha prática? 

Por que respaldo meu trabalho nelas? A que interesses servem?; e na etapa reconstruir: Como 

poderia fazer as coisas de forma diferente? 

 A metodologia utilizada seguiu da seguinte forma: Primeiramente, foi feita uma 

entrevista inicial (E.I.) em que discutimos sobre nossa formação em relação à língua inglesa, 

sobre quais eram nossas expectativas em relação ao ensino público e sobre como temos 

desenvolvido nossa prática na escola. Posteriormente, duas aulas de cada professora foram 

filmadas. Depois, durante cada sessão reflexiva, a aula de alguma das professoras era o foco. 

Alguns trechos dessa aula eram assistidos e comentados por todas. Logo depois, seguia-se a 

discussão a partir do processo reflexivo proposto por Smyth (1991). Em uma das sessões, 

discutimos um texto de Smyth (1991) para que as etapas desse processo fossem melhor 

esclarecidas. Na sessão reflexiva (S.R.) analisada neste artigo, discutimos uma aula da 

professora Elinor. No fim das sessões reflexivas, foi feita uma entrevista final. 

 Como já dito, participam da sessão reflexiva a ser analisada três das cinco professoras 

participantes da pesquisa. Chamo as professoras pelos seus seguintes pseudônimos:  Elinor, 

Teacher, Vanessa e Natasha. Eu, como professora participante da pesquisa, mantenho meu 

próprio nome. Elinor, Teacher, Vanessa, Natasha e eu somos graduadas em Letras Ŕ licenciatura 

em Português e Inglês. Elinor e eu cursamos pós-graduação strictu sensu e Teacher é recém 

formada mestre. Elinor, Vanessa, Natasha e eu estamos tendo nossa primeira experiência como 

professora em escola pública e Teacher, antes de ingressar na rede municipal de ensino, já 

trabalhava na rede estadual. Na rede municipal, Elinor, Teacher, Vanessa e Natasha lecionam 

inglês para o ciclo dois, nos turnos matutino ou vespertino, e eu leciono inglês para a EAJA 

(Educação de adolescentes, jovens e adultos), no turno noturno. Na sessão reflexiva a ser 

analisada, participam da discussão Elinor, Teacher e eu. 

 Durantes as sessões reflexivas, não ficava pré-estabelecido uma função para cada uma 

das professoras participantes. Havia, claro, uma professora em foco, cuja aula era discutida e 

analisada naquela sessão. As outras professoras, então, lhe faziam os questionamentos propostos 

por Smyth (1991). Entretanto, todas ficavam livres para respondê-las, de modo colaborativo, 

com a professora em foco. 
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 Ortenzi (1999) defende que, em cursos de formação de professores, composto por 

professores em serviço e em vias de amadurecimento profissional e um professor-surpevisor, há 

a necessidade de que esse professor-surpevisor seja um colaborador, o qual tem a função de 

promover o desenvolvimento. Esse colaborador deve manter um debate dentro de princípios 

pedagógicos compartilhados e não apenas baseado em experiências e crenças subjetivas, 

conferindo à discussão maior objetividade. Em resumo, Ortenzi (1999, p. 129) define o 

desenvolvimento colaborativo como sendo 

 
professor-supervisor, AP [aluno-professor do curso de formação de 

professores] e colegas envolvidos na construção de conhecimento sobre 

ensinar e aprender; participação no debate, na expressão de concepções; AP 

tomando decisões; professor-supervisor trazendo teoria ao debate; 

identificação, reconstrução ou rejeição de teorias feitas por outros para outras 

realidades.ŗ 

 

  No entanto, Ortenzi (1999) aponta que os colaboradores da prática reflexiva se 

multiplicam à medida em que os participantes se envolvem na discussão, com a ação e a 

reflexão do professor em foco. Do contrário, se a ação do professor em foco fosse apenas 

julgada adequada ou não pelo supervisor e esse professor recebesse um conjunto de técnicas 

dentro das quais deveria remoldar seu ensino, não teríamos colaboração, no sentido dado por 

Smyth (1991). Não haveria co-construção de conhecimento, o objetivo final seria apenas a 

resolução de um determinado problema. Assim, acredito que não coube a mim somente, na 

posição de pesquisadora, o papel desse professor supervisor. Buscamos, todas nós, professoras, 

revezar a função de amigo crítico (SMYTH, 1991) durante todo o processo de reflexão sobre a 

aula de cada colega.   

 
Refletindo sobre a aula de Elinor 

 

 Comecemos pela entrevista inicial durante a qual, de certa forma, cada professora 

participante já descreve um pouco sobre como havia sido sua prática docente até o momento do 

início da pesquisa. Ressalto que as professoras começaram a lecionar na rede municipal de 

ensino no final de janeiro de 2008 e a pesquisa começou no final de agosto do mesmo ano e 

terminou em dezembro de 2008. 

 Na sequência de fala durante a entrevista inicial, sou eu quem começo a falar um pouco 

sobre minha prática docente. Faço um breve percurso de como eu trabalhava no início do ano 

letivo e de como ela foi sendo modificada de acordo com a maneira como os alunos respondiam 

à aula. Quando a pesquisa foi iniciada, meu foco maior era a leitura instrumental de textos em 

inglês que abordassem os temas do Projeto Político-Pedagógico (PPP) escolhidos pela escola: 

 
[1]  

Camila: eu tentei no início trabalhar com as quatro habilidades, o meu ideal de Centro de Línguas em 

trabalhar com as quatro, então eu levei listenings, eu tentei, eu cheguei falando Inglês com eles, hello, 

what is your name, fiz uma dinâmica e tal (...) mas só na primeira semana que eles ficaram maravilhados, 

depois resistência total (...) aí eu diminuí, trabalhei poucas vezes com listening, passei algumas atividades 

de listening (...) e agora estou mudando (...) estou trabalhando mais a leitura, uma leitura crítica, e como 

na escola é por projeto, como vocês estavam comentando, lá eu sou a única que trabalha com o projeto 

(temas do Projeto Político Pedagógico) [...]  estou trabalhando leitura instrumental com eles, a gente faz o 

pre- reading, reading e post- reading,  que seria mais atitudes dentro da escola. Nessa semana a gente 

estava trabalhando racismo, a questão das raças que é o segundo tema, e eu trabalhei textos, poemas, 

músicas. (E.I.) 

  

 Posteriormente, Elinor fala de como trabalha em sala de aula. Segundo a professora, ela 

tenta trabalhar as quatro habilidades linguísticas (compreensão escrita, compreensão oral, 
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produção escrita e produção oral), mas sempre tratando de temas críticos, como o racismo e a  

discriminação social, buscando formar um aluno mais crítico: 

 
[2] 

Elinor: Eu tento trabalhar as quatro habilidades mas é difícil (...) eu já sei que vou trabalhar com uma 

classe social que é negligenciada, com uma classe racial que também é negligenciada e discriminada, 

então eu vou trabalhar nesse sentido, trabalhar com ensino crítico, chegar e colocar na cabeça desses 

meninos a revolução! (risos) [...] eu entrei na escola com isso [...] Agora eu estou trabalhando um projeto, 

que é um projeto que eles estão chamando de folclore, e eu estou trabalhando com cultura, estou 

trabalhando com nosso particular, com nossa região Centro Oeste, então eu estou falando sobre comida, 

fauna e flora,  estou na comida ainda [...] estou vendo que eles já têm essa capacidade para ler, então eu 

trabalho muito o reading e quanto ao speaking, como eu estou na fase do TPR (Total Physical Response), 

então é só assim Ŗcookingŗ e eles vão falando Ŗcooking” (fazendo gestos)[...]  listening acho que eles 

ouvem muito porque eu falo em Inglês, não falo o tempo todo , mas alguns comandos. (E.I.) 

 

 Logo depois, é a vez de Teacher discorrer sobre como estava sendo sua prática durante 

o primeiro semestre do ano. De acordo com a professora, ela começou trabalhando um pouco 

mais a oralidade, mas depois suas aulas passaram a enfocar produção escrita de palavras e frases 

e leitura de textos curtos e diálogos: 

 
[3] 

Teacher: Eu comecei muito na questão do speaking no início do ano [...] então tudo quanto é tipo de 

pergunta pessoal, what is your mother‟s name, how old are you, where are you from, what do you do , 

tudo, where do you live, what is your home address, tudo eu trabalhei bastante [...] depois eu trabalhei 

números, trabalhei o ABC também [...] então eu passei para números [...] trabalhei já o verbo be [...] e 

listening eu trabalho muito, com músicas [...] e o que eu trabalho mais nas minhas aulas é o reading 

mesmo, palavras cognatas. (E.I.) 

 

 Durante a sessão reflexiva em que discutimos sobre uma aula de Elinor, pudemos ver 

mais precisamente como é uma aula típica sua. Começamos a sessão com a professora 

descrevendo suas ações durante a aula em questão. A aula fora ministrada e gravada em áudio e 

vídeo no dia 26 de setembro de 2008. Era uma aula de aproximadamente uma hora, para cerca 

de trinta alunos e alunas que cursavam o quarto ano do ciclo. Como na proposta de Smyth, a 

primeira etapa do processo de reflexão crítica requer que a professora narre como foi 

determinada aula, numa linguagem simples, de modo que ela identifique o que faz, lembrando e 

percebendo detalhes da aula para que, posteriormente, possa discutir com as outras professoras 

no grupo. Observemos como Elinor descreve sua aula: 

 
[4] 

Elinor: Acho que essa aula foi depois do filme Shrek, eu passei antes o Shrek II e pedi para eles se 

lembrarem, como aquecimento (...) eles assistiram o filme e eu pedi para eles escreverem sobre os 

personagens usando os adjetivos (...) eu apresentei nesse dia, então podia ser em Português. Eu coloquei 

as figuras da Fiona e do Shrek no quadro e pedi para eles falarem enquanto eu colocava os adjetivos em 

Inglês no quadro. Eles descreveram fisicamente primeiro / aqui no plano de aula está escrito que eu ia 

pedir fisicamente primeiro e depois a personalidade, mas na hora eu dei uma misturada. Coloquei Ŗtall, 

skin color...”, depois eu coloquei fotos de diferentes pessoas de todas as cores, brancas, negras, amarelas, 

crianças e adultos pra eles descreverem. Elas escreveram e eu perguntei qual era a mais bonita, por que 

era a mais bonita (...) quem que eles achavam que era uma  pessoa boa e quem era uma pessoa má. 

Camila: Qual era o objetivo principal da aula? 

Elinor: Era falar sobre a aparência, falar sobre as diferentes raças, porque a sala é heterogênea, mas dá 

para ver que a maioria dos alunos são negros, tinha muita piadinha, falavam muita coisa e, como eu 

trabalho com isso, eu achava que tinha que levar isso pra minha prática. Esse era o objetivo, conscientizar 

um pouco mais as crianças. (S.R.) 
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 Posteriormente à descrição da professora, Elinor, Teacher e eu assistimos a alguns 

trechos da filmagem de sua aula, de modo que pudemos melhor compreender como ela foi 

ministrada. Assim, de modo breve, podemos resumir tal aula através dos seguintes tópicos: 1. 

Professora retoma o filme Shrek como forma de aquecimento da aula; 2. Professora coloca no 

quadro as figuras de Shrek e Fiona, as duas personagens principais do filme, e pede que os 

alunos as descrevam; 3. Professora escreve no quadro a descrição feita pelos alunos, mas já na 

língua inglesa, apresentando alguns adjetivos como novo vocabulário (adjetivos que descrevem 

traços físicos e personalidade); 4. Professora coloca outras figuras no quadro de crianças e 

adultos de diferentes cores e raças e, juntamente com os alunos, faz novas descrições de cada 

pessoa; 5. Alunos, individualmente, fazem a descrição, por escrito, de outras figuras; 6. 

Professora corrige o exercício no quadro e  pergunta aos alunos sobre quem das pessoas 

descritas era a mais bonita, quem era uma pessoa  boa e quem era uma pessoa má; 7. Professora 

discute com os alunos sobre aparência, preconceito e racismo.  

 Já em sua descrição, vemos que Elinor começa a justificar a maneira como trabalha, 

informando o significado de suas ações. Ao falar sobre o objetivo principal de sua aula, Elinor 

explica o porquê de ensinar e discutir com seus alunos sobre aparência e racismo. Ela percebe 

sua sala de aula formada por alunos e alunas majoritariamente negros e negras, verifica a 

presença constante de piadinhas sobre a raça negra e, trabalhando com tais assuntos durante a 

aula de inglês, ela procura conscientizar um pouco mais as crianças sobre isso. Vale lembrar que 

formar um aluno mais crítico e consciente de sua condição de exploração e negligência já era 

uma preocupação da professora Elinor desde o início do ano letivo, como informa na entrevista 

inicial. 

 Na segunda etapa do processo reflexivo proposto por Smyth (1991), tentamos descobrir 

os princípios e as teorias que informam a prática de Elinor, buscando compreender a natureza 

das forças que a faz agir como ela age. Questionamos a professora ŖQual é o significado do que 

você faz?ŗ e ela nos dá a seguinte resposta: 

 
[5] 

Elinor: Pra mim o significado disso é tentar conscientizar as crianças. A gente vê a origem delas, a 

maioria é negra e elas são ensinadas a não gostar da cor, falando sempre leite puro, leite não sei o quê. 

Então o que eu tentei passar foi uma maior conscientização pra questão da raça e que elas aprendessem a 

gostar do que elas vêem, a não achar feio o coleguinha, não achar feio se assumir negro, achar que negro 

é uma coisa feia. (S.R.) 

 

 Ou seja, como já nos diz durante a entrevista inicial e durante a primeira etapa do 

processo reflexivo, o significado da prática docente de Elinor é conscientizar seu alunado em 

relação ao racismo e à decorrente discriminação social que sofrem seus alunos e alunas. E, de 

certa forma, ao informar sua prática, Elinor começa a confrontá-la, localizando seu contexto 

escolar num contexto social maior, ao verificar que a condição de subalternidade e opressão de 

suas crianças negras não é por acaso, mas socialmente construída, quando são ensinadas, desde 

pequenas, a não gostar de sua cor, a dizer morena ou moreno, café com leite, leite com toddy, ao 

invés de negro ou negra porque é feio, como forma de apagamento da raça negra. 

 Ainda buscando informar a prática docente de Elinor, perguntamos a ela quais são as 

teorias subjacentes a sua prática: 

 
[6] 

Camila: Quais são as teorias que estão subjacentes à sua prática, que informam sua prática? 

Elinor: Ai gente, é ensino crítico, tudo que eu já li sobre racismo, o que mais pesa também é a experiência 

de vida, porque eu já li muita coisa, mas eu me vejo muito nas crianças...  

Camila: Uma empatia né? 

Elinor: É. Quando eu era pequena, tinha a mais loirinha e a gente queria ser amiga da mais loirinha, 

sempre tem a mais bonita e você tem que ser amiga dela, daí eu ia ser amiga dessa, sei lá, por que eu 

queria ser ela. (S.R.) 
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 Aqui vemos que as teorias que se expressam na prática de Elinor giram em torno de 

tudo o que a professora Elinor estuda sobre ensino crítico, o que justifica a forma como trabalha, 

sempre procurando formar um aluno mais crítico e consciente. Entre os autores que seguem essa 

linha de ensino e aprendizagem está Paulo Freire, grande educador e pensador brasileiro da 

década de 1960. Segundo o autor, ensinar exige ética; exige tomada de decisões; não há 

neutralidade;  envolve intervir no mundo,  desmascarando a ideologia dominante; exige respeito 

aos saberes dos educandos; implica rejeição a qualquer forma de discriminação; exige reflexão 

crítica sobre a prática e comprometimento. Quando o educador opta por Řlavar as mãosř, como 

diz Freire (1996, p. 126), em face da opressão a que estão sujeitos seus alunos e alunas, ele 

reforça o poder do opressor. A professora Elinor, acredito, ao trabalhar da forma como trabalha, 

parece não lavar as mãos frente a seus alunos. É uma próxima questão a ser tratada na próxima 

etapa de nossas reflexões, ao investigarmos como Elinor chegou a ser de tal maneira.  

 Na etapa confrontar, segundo Smyth (1991), precisamos localizar nossa prática num 

contexto cultural, social e político mais amplo para que possamos perceber o ensino como uma 

expressão histórica de valores sobre o que é considerado importante a respeito do ato educativo. 

ŖComo cheguei a ser dessa maneira?ŗ é um dos questionamentos críticos que propõe o autor e 

que foi feito a Elinor. Sobre essa questão, a professora já nos diz no excerto anterior que um dos 

motivos pela opção em trabalhar com temas críticos tais como o racismo  vem de sua própria 

experiência como pessoa negra que, desde criança, enfrenta diversos conflitos raciais. No 

excerto a seguir, ela conta sua história: 

 
[7] 

Elinor: (...) eu queria ser a mais loirinha, eu queria ter o cabelo mais liso, o nariz não sei como, a boca 

mais fina e aí foi passando  e esse trem só foi me revoltando, como se diz, minha mãe foi na escola, 

brigou na escola, porque elas estavam me xingando de preta e não sei o quê, e aí minha mãe foi na escola, 

eu a vi brigando, fui ficando com raiva daquilo, e aí até que você [Teacher] me falou num outro encontro 

que essa consciência não veio do nada, sempre minha mãe falando e eu tomei isso. Então eu tomei isso, 

todas as teorias que eu já li, mas eu busquei isso porque era uma coisa que já me incomodava bastante 

desde pequena, então eu não quero que elas passem por isso. Elas vão passar? Vão! Mas eu espero que 

elas não sejam igual uma boba, como eu fui. Eu quero que elas possam falar, se defender, que elas 

respondam e que não sejam agressivas, mas que elas falem com propriedade (...) eu não tinha nenhuma 

professora que falava disso, minha mãe em casa, ela me defendia, mas a gente não falava abertamente 

sobre isso, nem meu pai, então eu acho que é isso. (S.R.) 

 

 Vemos que o que leva Elinor a ser da maneira como é com seus alunos está muito 

relacionado com sua experiência de vida enquanto pessoa negra que sofreu e sofre preconceito 

racial desde criança e é o que também a motiva a estudar sobre o assunto. Não lava, portanto, 

suas mãos em face da opressão que sofrem seus alunos. E ao falar de uma motivação pessoal, a 

professora confronta sua realidade escolar com sua própria história de vida que também não é 

particular, ou seja, a condição de subalternidade, exploração e negligência em relação ao negro 

se repete dia após dia, tanto é que Elinor sabe que suas crianças passarão pelo que ela passou, 

entretanto, com seu trabalho, almeja que seu aluno saiba responder e lutar por seus direitos. 

 Após analisarmos como Elinor descreve, informa e confronta sua prática docente, 

passamos para a última etapa que é reconstruir. Segundo Smyth (1991), nessa etapa, é 

necessário relacionar o que informa nossa prática com o contexto político e social mais amplo 

para que enxerguemos as injustiças sociais da sociedade que tantos problemas causam para o 

ensino. Só assim conseguimos rever nossa prática, buscando reformulá-la a fim de melhor 

contribuir para uma formação crítica e emancipadora dos alunos. Pelo que foi discutido sobre a 

prática de Elinor, é notório como ela percebe as injustiças sociais que sofrem seus alunos e 

alunas e que, do modo como ela trabalha, ensinando a língua inglesa e buscando conscientizar 

as crianças sobre sua condição de opressão, ela parece contribuir para essa educação crítica e 

emancipadora, não havendo, portanto, necessidade de reconstrução de sua prática docente. Por 

fim, se Elinor descreve, informa e confronta sua prática docente, consegue questionar suas 
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ações pedagógicas e as razões que as embasam, com base em aspectos sociais, políticos e 

culturais, na busca de uma educação voltada para a formação de um aluno mais  crítico  e ativo, 

como define Smyth (1991), ela reflete, sim, criticamente. Passemos às considerações finais. 

 
Considerações finais  
      

 Neste artigo, tive como objetivos investigar como tem sido a prática docente da 

professora em foco e analisar se a reflexão colaborativa realizada por nós, professoras 

participantes da pesquisa, consiste em uma reflexão crítica. Como vimos,  Elinor, desde o início 

da pesquisa, relata que procura ensinar a língua inglesa a seus alunos e alunas tentando explorar 

as quatro habilidades linguísticas (compreensão escrita, compreensão oral, produção escrita e 

produção oral), assim como pudemos observar na análise de uma de suas aulas durante a sessão 

reflexiva em questão. Mas o que nos chama a atenção é que ela sempre trata de temas críticos, 

como o racismo e a  discriminação social, buscando formar um aluno mais crítico. Ou seja, ela 

tem uma preocupação social muito forte. Percebendo sua turma formada por alunos e alunas 

majoritariamente negros e negras e verificando a presença de conflitos raciais dentro da sala de 

aula recorrentes, Elinor decide ensinar inglês, ensinando sobre racismo, buscando conscientizar 

um pouco mais as crianças sobre o assunto. 

 Consciente da condição de subalternidade, exploração e negligência do povo negro no 

Brasil, a professora Elinor consegue confrontar seu contexto escolar particular com o contexto 

social maior, em que tal condição não acontece por acaso, mas é histórica e socialmente 

construída. E através de seu trabalho, tenta conscientizar seus alunos e alunas para que 

compreendam sua condição e lutem por seus direitos.  Se refletir criticamente é questionar as 

próprias ações pedagógicas e as razões que as embasam, com base em aspectos sociais, políticos 

e culturais, na busca de uma educação voltada para a formação de um aluno mais  crítico  e 

ativo, Elinor reflete criticamente. Ou seja, a reflexão colaborativa instaurada consistiu em uma 

reflexão crítica segundo define Smyth (1991), autor que guia esta pesquisa. 

 Por último, é importante ressaltar que a reflexão crítica que propõe Smyth (1991) só foi 

possível porque tivemos um grupo de discussão e reflexão que realmente colaborava entre si. 

Como afirmam Pessoa e Boreli (no prelo, p.4), Ŗa colaboração é condição fundamental para o 

desenvolvimento da reflexão críticaŗ e estabelecer um contexto de colaboração é bem 

complexo. Segundo Magalhães e Fidalgo (2008, p.109-110), 

 
está além do que organizar um espaço físico para que os participantes se 

sentem juntos; além do que participar de uma discussão ou de qualquer outro 

trabalho em cooperação com os outros. Os diálogos devem ser definidos por 

ações colaborativas interagentes, ouvindo atentamente cada um e 

investigando mal entendidos (ou ideias divergentes) que são possíveis ou 

mesmo inevitáveis. Em outras palavras, o contexto organizado [...] deve 

permitir que os participantes se engajem em uma co-construção; um contexto 

no qual cada um se sinta confortável para mostrar seus diferentes 

entendimentos, seus diferentes pontos de vista Ŕ fazendo disso um diálogo 

significativo para todos os envolvidos [...] 

 
 Nesse sentido, os professores participantes do trabalho colaborativo expressam suas 

ideias e pontos de vista e cada um vai construindo o significado do que é dito, na medida em 

que vão contradizendo e desafiando as ideias do outro, quando concordam ou não ou quando 

não entendem o que o outro quer dizer. Enfim, trata-se de uma complexa interação de trocas e 

(re)construções de significados e conhecimento de modo coletivo, sem que haja repressão. Esse 

é também o tipo de interação defendido por Smyth (1991) ao propor um modelo de reflexão 

crítica e acredito que conseguimos manter uma interação assim. 
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A INTERAÇÃO DE PROFESSORES DE LE  

EM UM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

Stella Maris de Lima Rabahi (PG-UFG) 

 

 
ABSTRACT: This article aims to present a study that investigated the interaction between foreign 

language teachers of public education in a continuing education program of a city in the state of Goias. 

The theoretical framework focuses on sociocultural theory developed by Vygotsky and his followers and 

some works that define cooperation, collaboration, and reflection. The results show that, through the 

exchange of experiences and the search for solutions to the problems they face in their daily work, this 

continuing education program allows participants to discuss the problems that occur in their classrooms 

and in the schools where they work.  

KEY WORDS: continuing education; sociocultural theory; interaction; collaboration. 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um estudo que investigou a interação entre 

professores de língua estrangeira (LE) do ensino público em um programa de formação continuada de 

uma cidade do estado de Goiás. O referencial teórico está centrado na teoria sociocultural desenvolvida 

por Vygotsky e seus seguidores e em alguns estudos que abordam as definições de cooperação, 

colaboração e reflexão. Os resultados apontam que, através de troca de experiências e busca de soluções 

para os problemas que enfrentam no cotidiano profissional, este programa de formação continuada 

permite aos participantes discutir sobre os problemas que ocorrem em suas salas de aula e nas escolas 

onde trabalham.     

PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; teoria sociocultural; interação; colaboração. 

 
Introdução 

  

Alguns estudos (CELANI, 2003; SOUSA; GIL, 2005; GIL, 2005) investigam como os 

professores em serviço fazem para aperfeiçoar sua prática de ensino. Com isso, surge a 

necessidade de se analisarem programas de formação continuada, em que os professores se 

encontram com outros profissionais para aprimorar sua prática.  

Alguns programas de formação continuada
1
 orientam os professores sobre a relevância 

de refletirem sobre suas ações, sobre os motivos que os fazem agir de determinada maneira e as 

consequências de seus atos para a vida dos alunos. Pimenta (2002) mostra que os formadores de 

professores e os programas de formação continuada devem considerar a situação em que os 

professores da rede pública de ensino vivem. A autora ressalta que alguns fatores, como a falta 

de prestígio do ensino de língua estrangeira em escolas regulares, a má remuneração do 

professor, dentre outros, dificultam o desenvolvimento do professor. Tais fatores fazem os 

professores se isolarem dos outros profissionais, pois não lhes sobram tempo, nem motivação, 

para encontrar com os colegas de área e trocar informações sobre os trabalhos desenvolvidos.  

Diante disso e sabendo da existência de um curso de formação continuada oferecido aos 

professores de língua estrangeira (doravante LE) de uma cidade do estado de Goiás, onde atuo 

como professora também na área de LE, julguei pertinente a necessidade de investigar tal 

programa e observar como ocorre e como é construída a interação entre os professores 

participantes para, posteriormente, analisar se essa interação pode promover o crescimento 

profissional dos professores. 

Tendo, inicialmente, exposto o assunto que será abordado, passo agora para a parte 

teórica que fundamenta este estudo.  

 

                                                 
1. Tal como o programa da PUC-SP ŖA Formação Continuada do Professor de Inglês: Um Contexto para 

a Reconstrução da Práticaŗ descrito por Celani (2003) e o estudo de Gil (2005) que relata vários aspectos 

do ŖPrograma de Educação Continuada dos Professores de Inglês de Santa Catarina (PECPISC)ŗ. 
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A teoria sociocultural 

 

Para Vygotsky (1998) o conhecimento é construído nas interações humanas. Porém, é 

importante mostrar a distinção que este autor faz entre o desenvolvimento do ser na filogênese e 

na ontogênese. Na filogênese, o desenvolvimento pode ser observado através da evolução da 

história da espécie humana, de geração em geração. Na ontogênese, ele é marcado pelo ciclo de 

vida do indivíduo, nesse caso, deve-se levar em consideração o desenvolvimento desde a 

infância até a vida adulta. Em outras palavras, ao nascer, o ser humano está imerso em um meio 

social, mas o seu desenvolvimento individual dar-se-á por sua interação com este meio 

(BANKS-LEITE, 2000). Assim, pode-se afirmar que a família, a escola e, no caso deste estudo, 

um centro de formação continuada são meios que atuam para o desenvolvimento do indivíduo. 

Pois é a partir da vivência com outras pessoas, da análise e da reflexão sobre os fatos que 

ocorrem ao seu redor, que o indivíduo se desenvolve e aperfeiçoa a sua prática profissional.  

Vygotsky (1998, p. 74) aponta que a Ŗinternalização é a reconstrução interna de uma 

operação externaŗ. Para ele, o processo de internalização ocorre com uma série de 

transformações do indivíduo e com uma série de processos interpessoais que ocorrem ao longo 

do seu desenvolvimento, demonstrando, assim, o caráter inacabado do ser humano.  

A criança nasce em um meio e reconstrói o que já é da espécie humana para se tornar 

um adulto. Isso supõe processos de Ŗinter-ação e inter-comunicação sociais que só são possíveis 

graças a sistemas de mediação altamente complexos, produzidos socialmenteŗ (SIRGADO, 

2000, p. 41). O processo de mediação consiste na utilização de recursos intermediários, 

instrumentos ou signos, na relação do homem com o mundo.  

Dessa maneira, a língua funciona como um recurso intermediário. Lantolf e Appel 

(1994) apontam que a língua é o sistema semiótico
2
 mais poderoso para que a internalização 

ocorra, pois ela é a principal ferramenta psicológica mediadora entre o indivíduo e o meio 

social. A língua organiza a atividade mental, isto é, o pensamento. Por sua vez, a linguagem 

permite que os indivíduos se comuniquem e compartilhem os significados do mundo real. Pode-

se dizer que é necessário que os indivíduos tenham momentos de trocas de experiências para 

que possam refletir juntos sobre fatos de suas realidades, uma vez que é nas práticas sociais que 

o indivíduo se constitui como ser humano e desenvolve a linguagem e o pensamento.   

Para melhor fundamentar o estudo sobre a interação no programa de formação 

continuada, a seguir, será apresentado, de maneira sucinta, o conceito de colaboração, 

cooperação, interação e reflexão. 

 
Colaboração, cooperação, interação e reflexão 

 

Segundo Figueiredo (2006), os termos colaboração e cooperação são utilizados para se 

referirem a atividades realizadas entre duas ou mais pessoas apresentando objetivos comuns. 

Oxford (1997) afirma que os conceitos de aprendizagem cooperativa, colaborativa e de 

interação são usados em diversas áreas, como, ciências, estudos sociais, línguas, dentre outras. 

Apesar das adaptações que cada área faz e da aplicação dos termos para a sala de aula, os 

conceitos são similares. Porém, algumas diferenças entre eles devem ser apontadas. 

Como destaca Oxford (1997), aprendizagem cooperativa acontece baseada em técnicas 

que ajudam os alunos a trabalharem juntos para alcançar objetivos de aprendizagem. Essa é uma 

abordagem considerada estruturada, na qual cada indivíduo tem o seu papel para realizar junto 

com o grupo uma determinada tarefa. A aprendizagem colaborativa, por sua vez, tem o sentido 

                                                 
2. Sirgado (2000, p. 48, 49) aponta que o conceito de mediação semiótica Ŗé um bom instrumento 

conceitual para pensar o psiquismo humano como um processo permanente de produção que envolve o 

indivíduo e seu meio sociocultural numa interação constante (...) A visão sócio-histórica do psiquismo 

abre, assim, as perspectivas de uma psicologia concreta que dá conta da complexidade da vida humana, 

ao mesmo tempo que nos revela o papel da vida social e culturalŗ. 
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do construtivismo social, que pressupõe que o indivíduo compartilha de objetivos comuns para a 

coconstrução de conhecimento através da interação com outras pessoas (FIGUEIREDO, 2006).  

Para Oxford (1997), o propósito da aprendizagem cooperativa é aumentar as habilidades 

cognitivas e sociais através de técnicas conhecidas. O propósito da aprendizagem colaborativa é 

aculturar o aprendiz em uma comunidade de conhecimento. A interação, por sua vez, permite 

que o aprendiz comunique com outras pessoas de inúmeras maneiras. No caso deste trabalho, 

será focada a interação verbal de um grupo de professores de LE, desconsiderando, portanto, 

elementos não-verbais.  

Tanto a interação, como a colaboração e a cooperação são fatores importantes na 

promoção da aprendizagem. A interação, segundo Brown (1994), citado por Figueiredo (2005, 

p. 16), é Ŗa troca colaborativa de pensamento, sentimento, ou ideia entre duas ou mais pessoas, 

resultando em um efeito recíproco entre os participantesŗ. Dessa maneira, pode-se inferir que, 

onde há interação logo se pressupõe que há colaboração, pois, duas ou mais pessoas tentam 

aprender algo juntas seja em contexto de sala de aula ou fora dela. Para maior esclarecimento 

entre as aprendizagens colaborativa e cooperativa o quadro a seguir, transcrito de Figueiredo 

(2006, p. 19, 20), apresenta algumas semelhanças e diferenças entre estas duas abordagens. 
 

QUADRO 1: Diferenças e semelhanças entre as aprendizagens colaborativa e cooperativa 

(FIGUEIREDO, 2006) 

Aprendizagem colaborativa Aprendizagem cooperativa 

 Diferenças   

O foco é no processo. O foco é no produto. 

As atividades dos membros do grupo são 

geralmente não-estruturadas: seus papéis são 

definidos à medida que a atividade se desenvolve. 

As atividades dos membros do grupo são 

geralmente estruturadas: os seus papéis são 

definidos à priori, sendo resguardada a 

possibilidade de negociação desses papéis. 

Com relação ao gerenciamento das atividades, a 

abordagem é centrada no aluno. 

Com relação ao gerenciamento das atividades, a 

abordagem é centrada no professor. 

O professor não dá instrução aos alunos sobre 

como realizar as atividades em grupo. 

O professor dá instrução aos alunos sobre como 

realizar as atividades em grupo. 

                                              Semelhanças  

Os alunos tornam-se mais ativos no processo de aprendizagem, já que não recebem passivamente 

informações do professor. 

O ensino e a aprendizagem tornam-se experiências compartilhadas entre os alunos e o professor. 

A participação em pequenos grupos favorece o desenvolvimento das habilidades intelectuais e sociais. 

 
A colaboração também está presente na área de formação de professores e, muitas 

vezes, está relacionada com o termo reflexão. Celani (2003) e Gil (2005) mostram a importância 

de os programas de formação continuada serem espaços para que os professores reflitam e 

compreendam suas práticas pedagógicas. Nessa perspectiva, Gimenez e Santana (2007) 

enfatizam que o processo reflexivo acontece em ambientes colaborativos, sendo que os 

participantes desempenham um papel fundamental na condução de questionamentos, os quais 

podem levar à reflexão de práticas educativas.  

Para Zeichner e Liston (1996), baseados nos trabalhos de Dewey (1933, 1938), o 

movimento reflexivo é uma reação contra os teóricos e pesquisadores que tratam os professores 

como meros condutores das ideias dos outros. Os autores afirmam que a reflexão deve partir da 

prática do professor, e que estes devem ter consciência do que fazem. Dessa maneira, o 

professor não deve agir de acordo com o que lhe é imposto ou de acordo com o que já está 

acostumado a fazer, ele deve refletir sobre sua própria prática, discutir com outros colegas sobre 

seus fracassos e sucessos, procurando aprender colaborativamente como desenvolver a prática 

educativa.  

Alguns autores (ZEICHNER; LISTON, 1996; PIMENTA, 2002; PESSOA, 2002;  

OLIVEIRA, 2008) apontam que a natureza do trabalho do professor tende a isolá-lo em suas 
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salas de aula, impedindo-o de refletir sobre sua prática. Este isolamento pode ser causado por 

vários motivos, como, por exemplo, a falta de tempo, muitos alunos por turma, um currículo que 

deve ser cumprido, dentre outros. Isso ratifica a importância de os professores participarem de 

grupos de estudo para refletir sobre suas práticas e buscar o desenvolvimento profissional. 

Porém, de acordo com Gimenez e Santana (2007), quando um grupo de professores se encontra, 

a colaboração deve ser estruturada. Isto é, deve-se, por exemplo, identificar o problema, 

repensar práticas e buscar soluções para os problemas. Dessa forma, as ações e a colaboração se 

tornam mais efetivas. A esse respeito, Osguthorpe (1999) afirma que a reflexão colaborativa é 

mais do que discussões simples sobre uma ideia. Para ele, a reflexão colaborativa deve conduzir 

o indivíduo a uma cultura de investigação e ainda proporcionar ao participante aperfeiçoamento 

da própria prática e o comprometimento em ajudar os outros.  

Observa-se, pois, que a interação, a cooperação e a colaboração, sejam entre os próprios 

alunos, entre alunos e professores, ou em um grupo de professores em formação continuada, 

levam o indivíduo a constituir-se enquanto ser social.  

Finalizada a parte teórica, no próximo item, apresento a metodologia e o contexto sob 

investigação. 

 
Metodologia e o contexto sob investigação 

 

Este estudo enquadra-se na perspectiva da pesquisa qualitativa, pois busca interpretar os 

significados dos dados com enfoque no processo, conduzindo o pesquisador a se ater ao modo 

como um determinado fenômeno se apresenta buscando, assim, o seu entendimento (ANDRÉ, 

2000).  

Esta pesquisa foi realizada em um curso de formação continuada da Rede Oficial de 

Ensino de uma cidade do Estado de Goiás. O nome do programa e a cidade onde os encontros 

ocorreram não serão divulgados para proteger a identidade dos participantes, que serão citados 

pela letra P de professores e uma letra do alfabeto, como PA, PB e assim por diante. 

Os excertos utilizados para a análise da interação foram coletados no último encontro do 

ano de 2008, no dia dezoito de novembro. Esse encontro foi gravado em áudio e, 

posteriormente, transcrito. Parte do material transcrito constitui o corpus deste trabalho. Nesse 

encontro, estavam presentes treze participantes: a coordenadora do programa de formação 

continuada para professores de LE, a pesquisadora e onze professores de LE. É importante 

ressaltar que todos os participantes são professores efetivos de LE desta rede de ensino e 

participaram de concurso público. 

Os encontros aconteciam com mais ou menos o mesmo formato, a coordenadora 

entregava um texto para cada participante para que eles lessem durante o intervalo de um 

encontro até o outro. Assim, todo encontro tinha um ou dois textos para serem estudados. O 

texto que foi discutido no dia dezoito de novembro foi o terceiro capítulo do livro ŖIndisciplina: 

o contraponto das escolas democráticasŗ de Julio Groppa Aquino, que retrata a temática das 

assembleias e contratos estabelecidos nas escolas a partir de consenso. 

A seguir, analisarei parte da interação ocorrida durante o encontro. 

 
Análise dos excertos contendo parte das interações 

 

Serão apresentados, primeiramente, os excertos contendo características de interação 

cooperativa. A seguir, os exemplos que apresentam características colaborativas. Por fim, 

excertos que apresentam características semelhantes entre ambos os processos. Para 

complementar a análise, finalizarei este artigo exemplificando a Teoria Sociocultural. 
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Interação cooperativa 

 

Apesar de a coordenadora não centralizar as discussões, nem estruturar qual vai ser o 

papel de cada participante na realização da atividade, ela gerencia o início da discussão, 

expondo o que vai ser feito naquele momento. Ela enfatiza que mesmo não tendo elaborado 

perguntas para que os professores respondessem, eles devem se posicionar sobre a temática do 

texto. Portanto, a discussão está de certa forma estruturada. São também características da 

cooperação o fato de a coordenadora ter um papel definido, de os professores possuírem outro 

papel e de a discussão ser encaminhada pela coordenadora. Esses aspectos vão ao encontro das 

colocações de Oxford (1997) e Figueiredo (2006), quando afirmam que, na abordagem 

cooperativa o gerenciamento das atividades é centrado no professor, no caso deste grupo, na 

coordenadora, como se pode verificar no excerto a seguir. 

 
[1] 

Coordenadora: A pauta é essa, discussão sobre o texto entregue no último 

encontro, depois eu vou entregar o „folder‟ do simpósio e depois a gente vai 

fazer uma avaliação sobre o grupo. Eu queria iniciar com o texto. Na 

verdade, hoje eu não elaborei perguntas sobre o texto, porque eu queria que 

vocês fossem falando o que que vocês acharam, porque eu acho que nesse 

texto as questões principais vai ser um pouco sobre o conselho de classe e 

das assembleias, né? (...) Eu acho que esse texto aqui pelo menos ele aponta 

para algumas questões. Eu quero que vocês comecem falando de maneira 

geral sobre o que vocês acharam do texto, se vocês têm experiências sobre as 

assembleias de classe. Eu queria que vocês se posicionassem (...) 

 
Como se pode observar, neste fragmento, a coordenadora dá aos professores as 

instruções de como a discussão deve ser conduzida. No segundo excerto, a coordenadora 

continua conduzindo a discussão para atingir o que julga essencial no texto lido. Ao afirmar 

ŖEssa questão que eu queria levantarŗ a coordenadora demonstra que tinha um objetivo para a 

discussão, o que corrobora a afirmação de Figueiredo (2006) de que o foco da aprendizagem 

cooperativa encontra-se no produto, nesse caso é o tema proposto pelo texto.  

 
[2] 

PA: Entenderam? Então assim, esse contrato eu não sei se ele funciona. 

[Sobreposição de vozes]. O nosso contrato está no PPP [Projeto Político 

Pedagógico] da escola. 

Coordenadora: Pois é, mas você acha que se tivesse, na realidade, uma 

união do grupo, esse contrato iria funcionar, não sei. [Sobreposição de 

vozes]. Então, aquilo que você falou „eu quero fazer, aí eu sou a chata e os 

outros não fazem‟, se está no Projeto Político Pedagógico da escola, porque 

que ele não está sendo cumprido, entendeu? Essa questão que eu queria 

levantar.  

  
Interação colaborativa 

 

O excerto 3 retrata uma discussão a respeito de o professor buscar cumprir as normas 

estabelecidas pelo contrato estabelecido, tema tratado pelo texto. Pode-se observar que, nesse 

momento, os professores discutem o assunto, exemplificam com fatos de suas próprias práticas 

e retomam questões abordadas no texto, nesse momento a coordenadora não está gerenciando a 

discussão, apenas acompanhando-a. Esse posicionamento condiz com a característica da 

aprendizagem colaborativa de que o processo é centrado no aluno. Os professores PA e PF 

assumem, nesse contexto, papéis de aprendizes mais ativos perante a coordenadora. 
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 [3] 

PA: Eu não sei, mas eu penso que o contrato, o combinado, o professor já 

leva mais ou menos organizado, aí ele fala com os meninos e eles 

concordam. (...) Aí na hora do combinado, eles concordam, mas eles também 

não, não ...  

Coordenadora: Não cumprem!  

PA: Isso, não cumprem! E eu acho que esse combinado não funciona, não 

sei. Alguém já trabalhou com combinado? 

PF: Na minha escola a gente já fez, nós tentamos fazer, mas parece que não 

consegue manter, fica uma semana funcionando legal e depois parece que os 

alunos concordam, mas não conseguem manter o contrato, o combinado.   

PA: Eu sou tentada a concordar com a fala inicial dele aqui no texto, que ele 

fala que todo dia você tem que começar alguma coisa, todo dia é diferente. 

Então, igual você estava falando, (falando com PF) a gente combina alguma 

coisa, aí no começo o combinado vai dando resultado (...) 

 
Conforme foi mostrado no excerto 3, o excerto 4 também apresenta características da 

aprendizagem colaborativa, com maior participação dos aprendizes na discussão. Como se pode 

verificar a seguir.  

 
[4] 

PA: Teria que estar sempre retomando, talvez para rever, talvez para 

relembrar, teria que retomar sempre, né? É um trabalho complicado, mas 

necessário.  

PE: Eu acho que na questão que você questionou, além da união do grupo, 

depende muito da pessoa, do compromisso, da responsabilidade. Mas isso já 

aconteceu, parecido, em duas escolas diferentes que eu trabalhei, (...) Eu 

acho que é isso, que é falta de compromisso do grupo, de alguns 

componentes do grupo. 

PC: Lá na escola aconteceu um pouco diferente. Tinha os jogos escolares 

para acontecer no final do ano, assim em outubro, se não me engano (...) No 

dia da abertura, tinha um pessoal lá que era amigo da escola, que estavam 

filmando e fotografando para fazer um vídeo no final, para deixar para a 

escola. E sumiram as duas câmaras (...) Aí então cancelou os jogos, como 

castigo para eles, e fizeram uma rifa para que arrecadasse o dinheiro para 

comprar pelo menos uma das câmeras do pessoal. (...)  

 
Interação com características semelhantes dos processos de cooperação e colaboração  

 

No excerto 5, é possível verificar que os professores estão compartilhando experiências 

entre si e demonstram que estão ativos no processo de aprendizagem. PG comenta a respeito de 

um problema que teve com alguns alunos e de sua atitude para resolvê-lo. Ela demonstra sua 

insatisfação com a atitude tomada. PE, após questionar sobre o que PG acha que seria 

significativo, afirma que a atitude de PG expressa o que um profissional deve fazer diante de tal 

situação. Essa troca colaborativa vai ao encontro das semelhanças, apresentadas por Figueiredo 

(2006), entre as aprendizagens colaborativa e cooperativa, as quais se tornam experiências 

compartilhadas entre os alunos.  

 
 [5] 

PG: Eu vejo muito, a prefeitura toda, na cultura só do direito do aluno, não 

tem o dever do aluno. Por exemplo, na semana passada na turma E, uma 

menina chegou lá com uma brincadeira de dar tapa (...) E falei vocês vão 

escrever para mim cinco normas que a escola tem. Quem participou dessa 

brincadeira (...) Eu não sei até que ponto isso foi significativo (...) 

PE: O que você acha que seria significativo? 
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PG: Não sei, não me veio na hora, até hoje eu estou pensando sobre isso. 

Não me veio nada, porque, o que que você faria com uma aluna dessa? Você 

vai dar advertência, vai chamar o pai, isso a gente já está cansado de fazer e 

muita coisa não está resolvendo.  

PE: Sabe por que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que você fez o 

máximo que nós podemos fazer.  

 
Para melhor exemplificar os dados analisados, será apresentado um quadro 

demonstrativo das características de cooperação e colaboração presentes na interação do grupo. 

 
QUADRO 2: Síntese das características de cooperação e colaboração baseado em Figueiredo (2006) 

Aprendizagem colaborativa Aprendizagem cooperativa 

 Diferenças   

O foco é no processo. 

Os professores controlam o andamento da 

discussão, com liberdade para comentar sobre suas 

próprias experiências. 

O foco é no produto. 

A coordenadora possui um objetivo pré-

definido para a discussão: um texto que aborda 

quebra de contrato como resultado da desunião 

existente entre os membros da escola. 

Atividade não-estruturada. 

À medida que a atividade se desenvolve, os 

professores assumem o controle da discussão. Não 

é definido o que cada um deve fazer. 

Atividade estruturada. 

A coordenadora assume o papel do professor e 

direciona a discussão do texto, os outros 

participantes exercem o papel de alunos. 

Gerenciamento da atividade. 

Abordagem centrada nos participantes, os quais 

assumem o papel de aprendizes. 

Gerenciamento da atividade. 

Abordagem centrada na coordenadora. 

Ausência de instrução. 

A coordenadora não determina o papel de cada 

professor para a interpretação do texto. 

Presença de instrução. 

A coordenadora explicita quais pontos do texto 

ela deseja que os professores discutam. 

                                              Semelhanças  

Os professores tornaram-se mais ativos no processo de aprendizagem durante a discussão do texto, 

deixando claro que não recebem passivamente informações do texto e da coordenadora. 

A aprendizagem passou a ser compartilhada entre os professores e entre professores e coordenadora. 

A participação de apenas treze indivíduos favoreceu o desenvolvimento de algumas habilidades 

intelectuais e sociais. 

 
Teoria sociocultural relacionada ao processo de formação continuada 

 

No recorte a seguir, PD fala da valorização do individualismo na atualidade. PD discute 

esse assunto com o grupo, reconstruindo internamente um fato externo. As colocações de PD 

corroboram os estudos de Vygotsky (1998), demonstrando que, por meio da interação de um 

indivíduo com outro, o desenvolvimento se inicia de fora para dentro, do social para o 

individual. 

 
 [6]  

PD: Talvez isso seja fruto do individualismo. Há uma tendência hoje de 

valorizar o Eu. A vontade do indivíduo está valendo mais do que a vontade 

do grupo e isso na escola é terrível. A escola não é um lugar onde as pessoas 

estão por vontade própria, os alunos, principalmente, eles vão lá obrigados. 

Boa parte deles vão para conversar, se divertir, aula de educação física (...) 

Acordos, combinados, não vão funcionar, porque tem muita gente que vai lá, 

não é com o objetivo de união. O texto fala sobre a prática da democracia, 

mas as pessoas não vão lá para se unirem a outras pessoas (...) 

 
Para dar continuidade ao depoimento de PD, a Coordenadora menciona o texto 

ŖIndisciplina: o contraponto das escolas democráticasŗ e tenta fazer com que PD e o grupo 
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reflitam sobre o que foi dito. Para melhor se respaldar, a coordenadora retoma o texto do 

encontro anterior e o que outra participante já havia dito sobre a questão. Pode-se constatar, no 

excerto 7, a importância de os professores participarem de grupos de estudo para refletir sobre 

suas práticas e buscar o desenvolvimento profissional. 

 
[7] 

Coordenadora: A minha pergunta é essa, quando você fala que a escola não 

tem lei, a gente não pune o aluno. Aí é a pergunta que o texto faz, qual é a 

punição do aluno? Porque é isso, o que nós vamos fazer com esse aluno? 

Quando ele vai falar do regimento interno, de dar advertência, você 

suspende o aluno por três dias, você chama os pais. É essa questão, que lei 

que nós vamos fazer na escola, é essa questão que está posta para a gente. 

(...) Aí eu acho que tem a grande questão da escola, é discutir esses valores, 

que eu preciso pensar no outro. Que a PG fala, não é só direito do aluno, 

mas esse aluno tem deveres também. 

 
Nesse recorte, pode-se perceber a importância da interação entre os professores e a 

necessidade da reflexão partir da prática do professor. Pode-se afirmar que, o professor não deve 

agir de acordo com o que lhe é imposto ou de acordo com o que já se tornou rotina em sua 

prática. Ele deve sempre questionar sobre o que faz e por que agiu ou age de determinada 

maneira. O ser humano está em constante desenvolvimento e deve refletir sobre o que acontece 

ao seu redor.   

A Teoria Sociocultural nos apresenta a construção da sociedade e do indivíduo. Já a 

formação continuada nos revela que as discussões realizadas nos grupos de professores 

contribuem tanto para a melhoria do conhecimento teórico quanto para a prática desses 

indivíduos. Esse fato torna a Teoria Sociocultural um importante pilar para os cursos de 

formação continuada. 

 
Considerações finais 

 

Acredito que o programa de formação continuada para professores de LE de escolas 

públicas propicia um trabalho colaborativo de reflexão para todos os professores envolvidos nas 

interações. Apesar de ter a presença de uma coordenadora, também professora de inglês, nota-se 

que ela trafega entre dois papéis, coordenadora do grupo de formação continuada e professora 

de LE colega dos demais participantes. Pode-se observar que o programa desfaz as barreiras que 

distanciam os profissionais, promovendo a interação e permitindo que os participantes discutam 

os problemas que ocorrem em suas salas de aula e nas escolas onde trabalham. Fica claro que o 

desejo da maioria era encontrar soluções para as dificuldades que mais os incomodavam. Para 

isso, eles trocavam informações sobre suas experiências, partindo do social para o individual e, 

assim, tratavam de algumas concepções a respeito do contexto escolar.  

Notam-se, ainda, traços de reflexão, visto que os professores tentam trocar experiências 

e buscar soluções para as dificuldades que enfrentam no cotidiano profissional, relacionando 

tais dificuldades com os problemas da sociedade em geral. Nesse sentido, tanto o processo 

cooperativo quanto o colaborativo são Ŗferramentas úteisŗ (SOUSA; GIL, 2005) que encorajam 

e estimulam os professores a refletir sobre sua própria prática pedagógica.     
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ALUNOS DA TERCEIRA IDADE APRENDENDO LÍNGUA INGLESA:  

MOTIVAÇÕES E DESAFIOS 

 

Hélvio Frank de Oliveira (PG-UFG/UEG) 
 

 

ABSTRACT: This article investigates and analyzes challenges and motivations of senior people learning 

English in public and private contexts. The theoretical discussion involves critical period, beliefs about 

learning, motivation, sociocultural aspects, as well as other concepts and factors which value the context 

and point the student speech in language learning process.  The methods of research used were opened 

questionnaires and semi-structured interviews, methodologies which value and analyze the speech of the 

participant in language learning process. The data analysis focus the different motivations of the learners 

in observed contexts, the main difficulties of learning the English language, and beliefs related to the age 

and some of their contradictions included on own students narratives.     

KEYWORDS: Beliefs; Old people; English language; Motivation.   

 

RESUMO: Este artigo investiga e analisa desafios e motivações de idosos aprendendo inglês em 

contextos público e particular. A discussão teórica envolve período crítico, crenças sobre aprender, 

motivação, aspectos socioculturais, bem como outros construtos e fatores que valorizam o contexto e 

primam pelo discurso do aluno no processo de aprendizagem de línguas.  Os instrumentos utilizados 

foram questionários abertos e entrevistas semiestruturadas, metodologias que privilegiam e analisam o 

discurso do próprio envolvido. A análise de dados evidencia as diferentes motivações dos aprendizes nos 

contextos pesquisados, as principais dificuldades de aprender a língua em questão, além das crenças 

relacionadas à idade e algumas de suas paradoxalidades contidas no próprio relato.  

PALAVRAS-CHAVE: Crenças; Idosos; Língua inglesa; Motivação. 

 
Introdução 

 

Os avanços tecnológicos, o mundo globalizado, a economia do planeta, as questões 

econômicas e políticas da sociedade atual têm propiciado o aumento de pessoas procurando por 

cursos específicos de língua estrangeira (LE) na tentativa de aprender e dominar o idioma. Com 

essa perspectiva de melhorar as possibilidades de comunicação dos povos e dos países entre si, 

aumentou o número de escolas formais de idiomas, a fim de proporcionar ao público acesso a 

uma LE. Nesse sentido, a língua inglesa (LI), exclusivamente, tem se tornado sinônimo de 

preparação para o mercado de trabalho e de inserção do indivíduo dentro dos padrões da 

sociedade moderna.  

A língua inglesa, em especial, é considerada a língua mundial por conquistar, a cada dia, 

mais espaço em vários campos da atividade humana, tais como informática, TV, filmes, jogos, 

culinária, expressões do dia-a-dia, músicas, dentre outros. ŖO status ocupado pelo inglês, na 

atual conjuntura, nacional e internacional, é inquestionávelŗ, conforme Terra (2008, p. 173). 

O que pode também ser percebido nesse contexto, de fato, além de um grande número 

de crianças, adolescentes e jovens se interessando pelo contato com a LI em escolas e em 

cursinhos de idiomas, são os idosos imersos nessa tarefa de aprender. Assim, o foco deste 

estudo concentra-se na aprendizagem dessas pessoas da terceira idade
1
 que buscam, por vários 

motivos, o domínio no idioma.  

Sob essa perspectiva, este artigo tem por objetivos investigar o processo de 

aprendizagem de LI vivenciado por aprendizes da terceira idade, evidenciando os desafios 

encontrados no decorrer de sua aprendizagem, bem como fatores que contribuem e permeiam o 

seu interesse em aprender a língua nessa faixa etária; verificar como é caracterizada a 

aprendizagem de LI desses adultos; identificar suas possíveis motivações para o estudo do 

idioma, além das implicações dessa relação no ensino particular e público; por fim, refletir e 

                                                 
1. De acordo com o Estatuto do Idoso de outubro/2003 e da Organização Mundial de Saúde, são 

indivíduos da terceira idade aqueles que possuem idade igual ou superior a sessenta anos de idade.   
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categorizar as crenças relacionadas aos desafios da aprendizagem, descobrindo se o fator idade é 

determinante no processo.    

Após a parte introdutória, este artigo apresenta uma breve revisão de conceitos sobre o 

fator idade e a aprendizagem de LI, bem como aspectos socioculturais da aprendizagem de 

adultos, incluindo os fatores (des)motivação e crenças sobre a aprendizagem. Em seguida, 

descrevo a metodologia adotada na pesquisa, os procedimentos para coleta e análise de dados. 

Depois, descrevo os resultados da pesquisa. Por fim, teço minhas considerações finais sobre este 

trabalho.      

 
Arcabouço teórico  

 

Envelhecer, segundo Veras (2004, p. 150), não consiste em apenas aumentar o número 

de anos vividos, já que, com apenas esse critério da idade, torna-se difícil caracterizar uma 

pessoa como idosa. Todavia consiste em perceber também que, como já visto, além da evolução 

cronológica, coexistem componentes de natureza biopsíquica e social, os quais são complexos e 

importantes na caracterização do envelhecimento. O contexto, por si só, inclui indivíduos 

diferenciados entre si. Nesse sentido, focaremos algumas preocupações sobre a aprendizagem 

de línguas e o idoso.  

 
O fator idade e a aprendizagem de LI 

 

No que se refere especificamente aos estudos sobre a aquisição de L2, iniciados na 

década de 50, há o que se denominou chamar período crítico. Nessa fase, alguns autores 

(PIZZOLATO,1995) acreditam que os aprendizes, estando adultos, apresentam limitações na 

aprendizagem em termos gramaticais, lexicais, tanto na escrita quanto na fala.  

Pizzolato (1995) prefere o termo período sensível, uma vez que acredita denotar um 

intervalo de tempo ótimo, no qual algumas circunstâncias são mais favoráveis ao 

desenvolvimento de um determinado tipo de comportamento, e cuja eficiência se reduz com o 

passar dos anos.  Segundo esse ponto de vista, o período crítico é um termo considerado muito 

determinista, e ao contrário do que parece, é um período que denota não uma redução de 

competências que acontece com o tempo, e sim uma oportunidade de aprender a L2 e ainda 

adquirir fluência mesmo na idade adulta. 

Meisel (1993), por sua vez, salienta que a aquisição de L2, depois da adolescência, não 

é mais função da gramática universal, todavia trata-se de um processo cognitivo de 

aprendizagem de habilidades. E que daí se explicam as fossilizações e julgamentos limitados de 

gramaticalidade. 

Outra hipótese atestando a dificuldade de adultos em aprender uma L2 partiu de 

Selinker (1972). Conhecida como fossilização, nessa hipótese, o aprendiz de L2 tende a buscar 

parâmetros sintáticos, semânticos e fonológicos entre a L2 e a L1. Com isso, impropriedades e 

erros podem ser internalizados e tornarem-se permanentes na produção dos aprendizes de L2, 

mesmo no caso de alunos que se encontram em níveis mais avançados de aprendizagem.  

Seliger (1978), por sua vez, analisando a aquisição de L2, afirma que realmente as 

condições físicas e mentais, em que se encontra um aprendiz adulto de L2, diferem 

profundamente das de uma criança que se integra progressivamente no sistema de sua língua. 

Isso porque a perda da plasticidade do cérebro implica em uma aprendizagem mais 

enciclopédica após a puberdade.  

Nessa perspectiva, Lenneberg (1967, p. 220) busca bases biológicas em favor do 

período crítico para a aquisição da linguagem e afirma que, após a puberdade, a capacidade de 

auto-organização declinam rapidamente.  

Por outro lado, Finger (2005, p.17) assegura que Ŗdiferenças de maturação entre adultos 

e crianças não afetam significativamente a faculdade da linguagemŗ. Nesse caso, o período 

crítico poderia ser contestável. Birdsong (1999) compartilha da mesma ideia ao afirmar ser 
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possível a aprendizagem de uma L2 na fase adulta. A esse aspecto, o autor atesta que um 

aprendiz pode obter fluência na L2 bem próxima de um nativo, mesmo quando sua 

aprendizagem se inicia na idade adulta. 

Finalmente, Pinker (1994), assevera que é possível obter o sucesso total na tarefa de 

aprender uma L2 em idade adulta em situação de sala de aula. O autor conclui que a 

possibilidade existe, todavia, acrescenta que se trata de um processo raro e dependente de puro 

talento. 

 
Aspectos socioculturais da aprendizagem de adultos  

 

Em se tratando da aprendizagem de L2 de adultos, um ponto positivo que Birdsong 

(1999) destaca ao contrastá-los com uma criança na tarefa de aprender trata-se da maturidade. 

Nessa faixa etária, as preocupações e alvos a serem atingidos são vistos ou encarados com mais 

solidez, o que não ocorre geralmente com as crianças.  

Haddad (1993) também valoriza o papel sociocultural do adulto e comenta que 

envelhecer é inevitável, e que de fato, algumas funções do organismo tendem a declinar após 

uma determinada idade. Isso, no entanto, não quer dizer que devemos deixar de lado as 

potencialidades desse adulto. Um adulto tem, por razões de mudanças físicas, psicológicas e 

sociais, maior possibilidade de enfrentar alguns tipos de eventos estressores, e podem conduzir 

consigo opiniões positivas sobre sua vida atual. 

Logo, é nesse cenário social que ocorre o aumento da consciência de se pesquisar sobre 

a aprendizagem de uma L2 para examinar a personalidade humana e encontrar soluções para 

problemas complexos. Nessa perspectiva, Brown (1994) salienta que o lado intrínseco da 

afetividade, isto é, os fatores de personalidade dentro de uma pessoa podem ou não contribuir de 

alguma maneira para o sucesso na aprendizagem de uma L2.  

Nesse sentido, os fatores internos do indivíduo, chamados de intrapessoais, possuem 

grande destaque para a análise da aprendizagem de uma L2. Vygotsky (2000) já se referia a eles 

ao evidenciar os aspectos externos, surgido a partir das relações do indivíduo com o Ŗoutroŗ, 

contribuem para os fatores internos do aprendiz. Vale lembrar que a teoria sociocultural de 

Vygotsky (2000), em outras palavras, reconhece que as relações sociais que o indivíduo possui 

contribuem para a formação de suas subjetividades e características inerentemente internas ou 

psíquicas. 

Esse mesmo autor ainda acrescentava que o desenvolvimento cognitivo é produzido 

pelo processo de internalização da interação social com materiais fornecidos pela cultura. Então 

o sujeito possui o papel interativo, porque forma conhecimentos e se estabelece como ser social, 

a partir de relações intra e interpessoais.   

 
 (Des)motivação 

 

Pizzolato (1995) afirma que na idade adulta a obrigatoriedade da aprendizagem de 

línguas deixa de partir de instituições como a família e escola e passa a existir por motivação 

interna ou, pelo menos, essa obrigatoriedade torna-se mais tênue nesse sentido. Sendo assim, 

além de um fator intrínseco, a motivação, para Ellis (1997), possui uma grande importância na 

aprendizagem de línguas. É esse mecanismo que envolverá atitudes e estágios efetivos que 

influenciarão os aprendizes no exercício de aprender a L2, além de um fator essencial para um 

melhor aproveitamento nesse aprendizado.   

Ellis (1997) caracteriza alguns tipos de motivação, tais como motivação extrínseca, ou 

aquela que vem de fora; motivação integrativa, que faz referência à questão de integração na 

cultura do falante nativo do idioma; motivação intrínseca, que se apoia exclusivamente nos 

aspectos intrapessoais e particulares de cada indivíduo; motivação instrumental, garantida pela 

razão funcional de um exercício ou de carreira.  
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Schultz (2003), por seu turno, acredita que a motivação também seja promovida por 

fatores externos e internos que alcançam a mente e a desempenho do aprendiz. E especifica suas 

categorias como: direta, impulsionadora direta ao objeto que realiza uma necessidade de um 

sujeito, e indireta, mais ocorrida na área de ensino aprendizagem de línguas, por conceder o 

impulso a um elemento intermediário visionando o seu efeito na ação maior. O autor ainda 

reflete que se não houver necessidade, não haverá motivação. Nesse caso o sujeito estará 

desmotivado a aprender a língua porque não resulta de uma satisfação a busca por esse 

exercício. A desmotivação então será decorrente da prática que enfatiza essa possível 

aprendizagem.  

Por tudo o que foi dito, é importante notar que a capacidade de aprender uma L2 

depende ainda de fatores externos advindos da cultura de aprender que os alunos adquirem e 

carregam ao longo de toda sua experiência intelectual, cultural e social (BARCELOS, 2004).  

 
Crenças sobre aprender 

 

O termo cultura de aprender é utilizado por Almeida Filho (1993) e Barcelos (2004) 

para tratar das crenças. Almeida Filho (1993) as define como uma categoria importante da 

competência implícita ou espontânea de professores e aprendizes de línguas, constituída de 

teorias informais pessoais, baseada na experiência de cada indivíduo, que influencia a 

maneira pela qual o indivíduo age e se orienta no processo de ensinar e de aprender língua(s). 

Uma crença é uma adesão a uma ideia tida como verdadeira ou válida. Essa adesão pode ser 

tênue como nas intuições momentâneas, nas conjeturas, mais estável como nas crenças 

propriamente ditas ou fortes como nas convicções e até fé. 

Barcelos (2004) salienta que as crenças surgem com as vivências e experiências do 

ensino aprendizagem. E essas categorias podem influenciar de maneira direta e indireta, na 

abordagem de aprender dos alunos, bem como na percepção que esses sujeitos possuem sobre o 

que seja ensinar, ou o papel do professor na própria concepção deles. Desta forma, em uma 

situação de ensino aprendizagem, essas categorias podem surgir em forma de pensamentos que 

vão liderar o próprio agir de um aluno.  

Essas ações por parte desse aprendiz perante o aprender são influenciadas pela mente e 

atuam como monitoras do controle das reações em específicas situações. Barcelos (2004) 

acrescenta ainda que, muitas vezes, essas reações são orientadas pelas crenças que, por sua vez, 

influem categoricamente na prática do indivíduo ao tentar resolver determinado problema.  

Nespor (1987), por sua vez, afirma ainda que as crenças constituem-se de sentimentos 

afetivos e avaliações. Assim a emoção e a afetividade contida nas crenças influenciam no modo 

como os eventos e elementos estarão fixados na memória do indivíduo inserido no processo, 

podendo se externar no momento da interação.   

Os adultos, com seus anos de experiência de vida, estão recheados de teorias pessoais, 

termo utilizado por Pessoa e Sebba (2006) ao se referir a crenças, bem como de afetividades.  

Eles tomam determinadas atitudes baseados naquilo que pensam ser o correto. Dessa forma, eles 

vêm para as aulas com uma bagagem no que se refere às concepções sobre o que seja aprender 

uma L2. Negativa ou positiva, essas convicções alteram o processo de dimensão de aprender o 

idioma.  

Para Barcelos (2004), algumas dessas crenças acabam por bloquear o sucesso na 

aprendizagem devido à cultura de aprender desse aluno, baseada em sua visão individual sobre 

o modelo correto de aprender.   

Justamente por se transcender  as experiências, faz-se necessário entender o sistema de 

crenças pré-existentes nos indivíduos envolvidos, bem como suas implicações sistemáticas no 

processo de ensinar/aprender a língua. Desse modo, o aluno poderá ter o papel ativo e autônomo 

do seu próprio aprendizado ao monitorar suas próprias crenças, e até mesmo ressignificá-las.    

Além disso, a maneira como aluno percebe a sua própria aprendizagem, seus 

comentários, tudo se volta ao foco de seus reais interesses, tudo isso é gerido no ambiente de 
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sala de aula. A afetividade é, então, aspecto psicossociológico que também merece ser 

considerado, pois nela, o aluno revela seus sentimentos e se manifesta.  

Após ter apresentado os construtos teóricos de embasamento da pesquisa, passo a 

descrever, a seguir, os procedimentos metodológicos utilizados para a concretização deste 

trabalho.   

 
Metodologia da pesquisa   

 

Esta pesquisa
2
 tem como base o paradigma qualitativo caracterizado a partir de um 

estudo de caso. Conforme Stake (1994), essa modalidade trata-se de uma investigação de uma 

unidade específica, situada em seu contexto, selecionada segundo critérios pré-determinados e 

com utilização de múltiplas fontes de dados, podendo se representar por meio uma sala de aula. 

Contudo, à pesquisa qualitativa é facultada a utilização de dados quantitativos (NUNAN, 1992), 

a fim de propor uma análise numérica que contribua para a compreensão e posicionamentos 

gráficos.  

Escolhi duas instituições: a FISK Ŕ Idiomas e a EJA Ŕ Educação para Jovens e Adultos 

da cidade de Itapuranga, Goiás. O primeiro contexto trata-se de uma escola de idiomas 

particular e o segundo contexto corresponde a uma instituição pública de ensino. Embora haja 

grandes diferenças contextuais, esses estabelecimentos assemelham-se ao se tratarem de 

contextos que oferecem o ensino de inglês destinado à faixa etária específica do estudo.  

O período da coleta, compreendido durante o mês de setembro de 2008, contou com a 

participação voluntária de 08 alunos dessas instituições mencionadas, com níveis de inglês 

variados, com idade entre 60 e 68 anos, e incluiu dois tipos de coleta de dados: a aplicação de 

um questionário e de entrevistas aos alunos.  

Primeiro, foi confeccionado um questionário composto de perguntas fechadas, 

objetivando a análise quantitativa das informações dos participantes. Esse instrumento foi 

aplicado em momentos diferentes e cada qual em seu local específico de aulas das instituições.  

Em outro momento, aconteceram as entrevistas semiestruturadas cujas perguntas, de 

acordo com Rosa e Arnoldi (2006), foram feitas de modo que o sujeito verbalizasse seus 

pensamentos (questões abertas); o questionamento, portanto, mais profundo e também mais 

subjetivo. Por fim, a realização de uma análise quantitativa das respostas que abordaram pontos 

objetivos e também qualitativos do discurso dos informantes. 

Essa fase envolveu todos os 8 alunos questionados anteriormente, os quais, mais uma 

vez, tiveram a liberdade para escolher participar (ou não) dessa etapa.  As entrevistas foram 

gravadas em áudio por meio de um gravador móvel, e uma semana após o recolhimento dos 

questionários. As transcrições foram realizadas com base em Marcuschi (1991).  

A intenção com a entrevista pautou na expectativa de que o aluno discorresse ainda 

mais sobre suas reais dificuldades e anseios, o que talvez não faria num questionário. Vale 

ressaltar que, por motivos éticos, a identidade dos participantes foi preservada com a utilização 

de pseudônimos escolhidos pelos próprios. Os dados apresentados, a seguir, foram 

categorizados mediante o critério de triangulação e checagem das informações levantadas 

através dos questionários e entrevistas.   

  
Análise e apreciação dos dados  

 

Os contextos público e particular investigados implicaram na apuração qualitativa e 

quantitativa dos resultados. Essa disparidade consiste nas diferenças entre os dois tipos de 

ensino (WALKER, 2003); e ainda em graus de motivações internas e externas, previstos por 

                                                 
2. Estudo realizado no ano de 2008, por ocasião de uma especialização em Estudos Linguísticos e o 

Ensino de Línguas pela Universidade Estadual de Goiás, cujos participantes foram separados por idades e 

o recorte do corpus tornou-se a publicação deste artigo.    
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Schultz (2003), uma vez que os alvos a serem atingidos pelos alunos de cada contexto variam 

entre fatores socioeconômicos e culturais agregados às experiências pessoais de cada sujeito. E 

ainda porque, normalmente, aqueles que procuram um curso de idiomas paralelo estão 

engajados com maior compromisso em aprender uma L2.   

Observamos, através do questionário, que os cinco alunos participantes da FISK cursam 

níveis variados de inglês e já concluíram o nível fundamental, ao passo que os três alunos da 

EJA cursam o ensino fundamental e possuem o inglês como componente curricular equivalente 

às séries que frequentam desse nível.  

Os questionários ainda visualizaram que, em relação à experiência de aprendizagem de 

LI no exterior que esses os alunos tiveram, todos os respondentes da FISK moraram ou 

estiveram nos países de língua inglesa, Irlanda e Estados Unidos. Os respondentes da EJA, por 

sua vez, não viveram nenhuma experiência nesse sentido.  

Em relação à motivação pelo idioma, os estudantes da FISK explicitaram seu gosto pelo 

idioma que aprendem. Enquanto os alunos da EJA, por terem o inglês de forma imposta, 

alternaram suas respostas em Ŗnãoŗ e Ŗum poucoŗ, contidas no questionário.  

Essa diferença é crucial se pensarmos na motivação e objetivos que os indivíduos 

inseridos em cada contexto possuem com o estudo da língua. Os alunos da FISK, por estarem 

cursando opcionalmente a LI e pagando pelo curso, demonstraram maior afeição ao idioma. O 

que permite supor que frequentar um curso de idiomas esteja vinculado à empatia pelo 

aprendizado de LI. Já os três respondentes da EJA têm a disciplina como currículo obrigatório 

do sistema educacional, e por isso tal imposição nem sempre é bem-vinda.   

     
[01] Tem hora que que me pergunto: pra quê inglês? (+), mas vejo que:::: se tem, é::: eu 

tenho que::: estudar (+), faz parte das matérias. (Noel, 61 anos Ŕ EJA Ŕ Entrevista)  

 

Através dos questionários, foi possível perceber que os participantes da FISK enfrentam 

dificuldades em aprender a LI. Esses alunos buscam seus próprios interesses, e, portanto, 

sentem-se mais motivados a lutar para aprender a língua que buscam. Na EJA, acontecem as 

mesmas dificuldades. O diferencial é que o alunado pouco busca pelo aprendizado.  

  
[02] Eu não me dedico muito, sou falho. Sei que tinha que estudar em casa, fazer as 

tarefas. Eu não faço, por isso não posso reclamar. (Vicente, 67 anos Ŕ EJA Ŕ 

Questionário).   

 

Interessante a autonomia desse aluno da EJA ao perceber que a tarefa da aprendizagem 

também é delegada ao aluno. Todavia ele fica passivo diante da situação, segundo o próprio 

discurso. Na realidade é importante que o aluno busque, pois, conforme Ellis (1997, p. 75), Ŗé 

possível que a motivação seja o resultado da própria aprendizagemŗ. E nesse sentido, o aluno se 

insere no contexto de aprendizagem com a finalidade de aprender, portanto, destaca-se aqui o 

papel da motivação no processo, a qual Schultz (2003, p. 1) valoriza, definindo-a como um 

Ŗconjunto de fatores circunstanciais e dinâmicos que determina a conduta do [aprendiz]ŗ. É, 

sobretudo, esse interesse de satisfazer necessidades que fará com que cada aluno preencha seu 

alvo num possível aprendizado.   

Foi inclusa ainda no questionário uma pergunta fechada que abordou enfaticamente 

sobre a seguinte indagação: ŖVocê tem motivos para aprender inglês?ŗ. Uma vez alcançados 

pela motivação intrínseca, os idosos da FISK apresentaram maior foco de respostas positivas, 

sabendo por que e para que estudam LI. O mesmo questionamento fica balanceado em se 

tratando dos alunos da EJA, os quais dividiram opiniões por encararem a disciplina como uma 

obrigatoriedade do curso: 3 alunos e duas respostas negativas.  

Sobre autoavaliação no processo, três alunos respondentes da FISK consideram-se 

como Ŗótimosŗ; quatro consideram-se Ŗbonsŗ e apenas uma aluna afirmar ser Ŗregularŗ no 

desempenho em LI. Todos os alunos da EJA, por seu turno, avaliam como Ŗruimŗ sua 
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aprendizagem. Grosso modo, verificamos que a maior porcentagem encontrada na FISK avalia 

como positivo seu processo e vê o próprio resultado satisfatório dessa busca.   

Em relação ao fator idade, houve uma pergunta tema de pesquisa no questionário, por 

julgar o item como essencial na análise da coleta. Foi perguntado sobre como cada aluno avalia 

o fator de sua idade no processo, se interfere ou não. Alguns alunos da FISK (4 participantes) 

responderam que o fator idade contribui negativamente no processo; o outro participante disse 

contribuir positivamente.  Por sua vez, todos os da EJA evidenciaram opinião positiva à terceira 

idade na aprendizagem de línguas.  

O posicionamento apontado pelos alunos, sobretudo da FISK, é surpreendente, pois 

possibilita avaliar que mesmo investindo tempo, dinheiro e possuindo motivações relevantes 

para aprender a língua, carregam consigo a convicção de que em virtude da idade, não 

conseguirão com sucesso aprender uma L2 que apresentaram ser tão importante para suas vidas. 

Percebe-se que os idosos, de um modo geral, inserem dentro de seus discursos a crença 

sobre o fator idade já vista por alguns teóricos (MCLAUGHLIN, 1992; BARCELOS, 2004), ao 

mencionarem sobre o fato de que só uma criança pode aprender uma L2, ou quanto mais novo, 

melhor para se aprender essa língua.   

    
[03] Se eu fosse criança, estaria desocupada e pronta pra aprender. (Tania, 61 anos Ŕ 

FISK - Questionário)  

 

[04] Eu percebo que minha memória falha às vezes, daí não consigo participar e ser 

ativa em tudo, tudo. (Mel, 68 anos Ŕ FISK - Questionário)  

 
Por outro lado, alguns estudantes da EJA relataram que o fator idade não é determinante 

para aprender uma L2. Essa informação dada reflete no modo como veem a idade, afinal eles 

estão cursando o programa da EJA justamente por acreditar que buscam recuperar o tempo 

perdido. Dessa forma, não importa a idade, e sim a motivação do sujeito para aprender:   

 
[05] O mais importante é firmar naquilo que a gente quer. Veja bem. Estou aqui na EJA 

para correr atrás de tudo que perdi. Se eu achasse que minha idade dificultaria, eu não 

estaria aqui. (Graça, 64 anos Ŕ EJA Ŕ Questionário)  

 

[06] Acho que a idade não atrapalha se a mente é nova ((risos)), depende mais é:::::: 

do:::: esforço. (Tania, 61 anos Ŕ FISK Ŕ Entrevista)  

 

De qualquer forma, avaliamos que os dois contextos pesquisados possuem opiniões 

similares com relação ao grau de dificuldade em aprender uma L2. Independente de níveis e 

graus de simpatia com a língua, é notável o desafio que a maioria desses estudantes encaram ao 

tratar de aprendizagem de inglês.   

Sobre as quatro habilidades na L2, a ordem de preferência observada na EJA 

corresponde à maior porcentagem por atividades que focam a escrita, seguidas de leitura, fala e 

compreensão. O que nos permite inferir que os discentes dessa entidade privilegiam tais 

modalidades. Fato que pode ser justificado pela prática atingida em sala de aula, quando o 

professor trabalha mais a gramática e os exercícios escritos ou até mesmo por suas décadas de 

aprendizagem.  

Essas mesmas concepções são averiguadas na FISK quando os alunos pesquisados, 

devido à cultura de aprender, preferem atividades da ponta do lápis. Eles parecem não se ater às 

competências comunicativas por acreditarem que o mais importante é a gramática e a tradução. 

  
[07] O mais fácil pra mim mesmo é::: traduzir, aprender a ordem e o jeito dos verbos, 

essas coisas, que é importante.  (Valto, 65 anos Ŕ FISK Ŕ Entrevista)   
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Ademais, alguns estudantes da FISK por terem motivações extras e de cunho 

comunicacional, procuram o curso de idioma almejando a prática natural da língua que consiste 

em falar e ouvir. Tânia, por exemplo, é uma respondente que estuda o inglês porque pretende 

usá-lo:  

 
[08] Sempre preciso do inglês. Meus genros chegam dos Estados Unidos e é tão bom 

falar com eles, entender. O inglês é importante. (Tania, 61 anos Ŕ FISK Ŕ Questionário) 

 

Vale destacar ainda que, por meio dessas entrevistas, pode-se detectar a vontade (e 

motivação) que os alunos da FISK possuem de atuar no idioma ao demonstrar seu anseio em 

estudar uma L2 na abordagem comunicativa dirigida pelo meio prático e natural da língua: o 

uso (ALMEIDA FILHO, 1993).     

  

Considerações finais  

 
A aprendizagem de LI neste estudo apontou para diferenças acentuadas nas duas 

instituições de estudo no que concerne às habilidades desenvolvidas, motivação, objetivos etc. 

Essas diferenças geraram inúmeros desafios por parte dos pesquisados que reconhecem, em 

geral, a importância da LI.  

As motivações apontadas pelos participantes são muitas, contudo o impacto da 

globalização na necessidade de se aprender uma L2 é a mais citada. O interesse por interagir 

com o falante nativo, a necessidade de estar ativo e inserido nesse universo linguístico e no 

mercado de trabalho são alguns depoimentos que ratificam essa motivação pelo inglês.  

Quanto aos desafios encontrados pelos aprendizes dessa faixa etária, são bem parecidos 

nas duas escolas, mesmo por que a LI não está presente no ciclo de conversação e de rotina 

diária. Portanto, o fator ausência de contato com os nativos distancia significativamente as 

possibilidades de uma aprendizagem mais efetiva, de acordo com os pesquisados. A única que 

possui essa vivência, ainda que reduzida, é Tânia, cujos genros são falantes nativos de LI.  

Contudo, alguns depoentes acreditam que devido às ocupações do dia-a-dia, não seja 

possível o total sucesso na aprendizagem da LI. Alguns crêem que a idade não influencia no 

sucesso do aprendizado, porém em alguns discursos pode se perceber inconsistências:  

   
[09] Ninguém aprende tudo, sabe::: eu:::: já tive muitas aulas de inglês e quando eu era 

mais nova, era mais fácil para aprender.  (Mel, 68 anos Ŕ FISK - Entrevista)  

   

[10] A idade não atrapalha, a gente tem que aprender em qualquer tempo. Tem que se 

esforçar sempre.  (Mel, 68 anos Ŕ FISK Ŕ Questionário)  

 

As concepções em torno da gramática ainda são as crenças mais severas que existem. 

Alguns dos alunos acreditam que, em se aprendendo a regra, eles aprenderão a L2.  

Para a maioria dos alunos participantes, o fator idade interfere direta e negativamente na 

aprendizagem de LI.  Muitos acreditam na idade como obstáculo que dificulta esse processo. 

Por outro lado, os alunos da EJA são mais tranquilos com esse tipo de concepção e relatam não 

interferir diretamente o fator idade para se aprender, e apontam fatores ligados à escassez de 

tempo, interesse e motivação que cada um tem em relação à sua aprendizagem.  

Esta pesquisa apresenta algumas limitações por se estabelecer em um dado grupo, um 

determinado local. Dessa forma, para uma análise maior, sugerimos uma pesquisa longitudinal 

que evidencie apenas um tipo de ensino, a qual mostre por meio da progressividade e totalidade 

de dados, uma triangulação de dados que envolva várias ferramentas de pesquisa e esboce uma 

reflexão sobre essa prática de aprender nessa idade.   

São inegáveis, em alguns casos, as dificuldades que os adultos possuem para aprender 

um novo idioma. Nesse sentido, firma-se a certeza de que a pesquisa ofereceu viabilidade para 

uma base teórica e científica sobre o assunto, uma vez que cria possibilidades de novas frentes 
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de pesquisa. Além disso, é um desejo que haja uma reflexão sobre a prática por parte dos 

professores que lidam com alunos adultos, bem como desses próprios aprendizes sobre seu 

exercício de aprender. Afinal, nunca é tarde para aprender uma L2. São essas considerações que 

tento estabelecer com as bases deste estudo.  

Por tudo o que foi dito, é importante compreendermos que idoso só poderá tornar-se 

parte integrante e ativa do processo quando se tornar consciente e buscar estratégias efetivas 

para vencer suas dificuldades inerentes à aprendizagem de uma L2. A terceira idade não é um 

obstáculo invencível para o domínio de um idioma. O mais importante é a doação que o 

indivíduo faz de (e para) si mesmo nessa tarefa.    
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DE GRANDS ÉCRIVAINS : 

SUJETS DIVERS, REGARDS COMMUNS 

 
                                                   Maria Helena Garrido Saddi (FL-UFG) 

  

 

RÉSUMÉ : Cette approche se constitue d‟échantillons de littérature comparée. Il s‟agit de sujets divers, 

envisagés par de grands écrivains nationaux et étrangers (Guimarães Rosa, Machado de Assis, Manuel 

Bandeira, Boileau, Racine, Rimbaud, Goethe), de points de vue coïncidents et/ou traités par des procédés 

littéraires semblables. 

MOTS-CLÉS: semblant; aspect; écrivain; envie.  

 

RESUMO : Esta abordagem compõe-se de mostras de literatura comparada. Trata-se de tópicos 

temáticos diversos, trabalhados por grandes autores nacionais e estrangeiros (Guimarães Rosa, 

Machado de Assis, Manuel Bandeira, Boileau, Racine, Rimbaud, Goethe), de pontos de vista coincidentes 

e/ou por procedimentos literários semelhantes. 

PALAVRAS-CHAVE: semelhante; aspecto; escritor; inveja.  

 
Par cette communication nous prétendons démontrer la coïncidence de points de vue 

interprétatifs, aussi bien que la ressemblance de procédés littéraires appliqués à différents sujets 

ou aspects thématiques traités par de grands écrivains nationaux et étrangers. 

Le premier de ces aspects se situe dans le domaine de la rhétorique et se  présente 

comme un élément de rapprochement entre João Guimarães Rosa, écrivain brésilien du XXe 

siècle, et Nicolas Boileau, écrivain français du XVIIe siècle. 

Chez Grande sertão : veredas, lřextraordinaire roman de Guimarães Rosa, le 

protagoniste Riobaldo est une sorte de jagunço-philosophe. Dans son récit autobiographique, il 

sřattache profondément à la question philosophico-shakespearienne du to be or not to be 

concernant le démon. Par ailleurs, le Tatarana, surnom de Riobaldo, fait des tentatives 

dřincursion philosophique dans  la sphère fermée de lřÊtre divin, Dieu, chez lequel coïncident 

lřessence (a-se-itas, aseidade : être subsistant en soi et pour soi même) et lřexistence (de 

ex+sistere, issu de stare, être). 

Or, lřappréhension conceptuelle de lřÊtre éternel par lřêtre temporel Ŕ tempícola, 

dřaprès le néologisme de Guimarães Rosa -, est quelque chose tout à fait difficile. Quelques 

paroles particulièrement théologales de Riobaldo laissent entrevoir la perception intuitive quřil 

avait de la complexité concernant  la tentative de voir lřéternel à travers des lunettes 

temporelles. Cřest ce que lřattestent, par exemple, les expressions du personnage : « Deus 

existe, sim, devagarinho, depressa » et « Deus é urgente, sem pressa ». 

Lors de la lecture attentive du roman susdit, en tant quřanalyste de lřœuvre, nous avons 

pris une perspective critico-littéraire, tournée vers lřintersection de langue et littérature. Nous 

nous sommes, donc, arrêtée devant les concepts précités, parce quřils nous ont fait rappeler 

lřinstigant hémistiche de Nicolas Boileau, dans son Art poétique : Hâtez-vous lentement . 

Sans doute, les phrases de Riobaldo nous avaient fait rappeler le demi-vers de Boileau 

en raison du même effet dřétrangeté produit par lřemploi du même procédé stylistique par les 

deux écrivains, cřest-à-dire, Rosa et Boileau. Il sřagit de lřoxymoron, alliance de mots en 

apparence contradictoires. Ex. : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles » (Corneille). 

Le rapprochement entre les auteurs brésilien et français, opéré dans notre tête par la voie 

des oxymorons est dû à lřéquivalence lexico-sémantique vérifiable entre les constructions de ces 

figures de rhétorique. Reprenons-les : Hâtez-vous lentement / Deus existe, sim, devagarinho, 

depressa ; Deus é urgente, sem pressa. 

Il faut considérer que lřidée de vitesse se présente dans  Hâtez / depressa / urgente ; par 

ailleurs, lřidée de lenteur se présente dans lentement / devagarinho / sem pressa. Néanmoins, 

une différence substantielle, des points de vue contextuel et morphossyntaxique, se trouve sous-

jacente à cette équivalence lexico-sémantique. Analysons-la ! 
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Lřoxymoron de Boileau est une reprise de lřexpression latine festina lente. Ce quřon y 

peut constater cřest lřirreversible interdiction de lřaction verbale Ŕ Hâtez / festina – subie par 

lřaction modificatrice de lřadverbe Ŕ lentement / lente. Cřest  comme si lřaction verbale 

impérative festina / hâtez(-vous) était un courant dřeau se heurtant à un obstacle infranchissable 

qui le faisait reculer, de sorte quřil restait stagnant. Certainement, cette stratégie sémiotique a 

bien traduit lřintention de Boileau, lřintentio auctoris, coïncidente  avec lřintentio operis, ce 

quřon peut nettement percevoir. En fait, employé dans le précept relatif au travail (Le Travail), 

de son Art poétique, lřoxymoron Hâtez-vous lentement exprime lřorientation théorique de 

Boileau, déconseillant emphatiquement la hâte lors de la production dřune œuvre littéraire. 

Voilà ce quřil dit : 

 
Hâtez-vous lentement ; et, sans perdre courage, 

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ; 

Polissez-le sans cesse et le repolissez ; 

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. 

 
Sřagissant des oxymorons de lřauteur brésilien Ŕ « Deus existe, sim, devagarinho, 

depressa » et « Deus é urgente, sem pressa » -, il arrive le fait suivant : dans le premier, les deux 

adverbes antinomiques « devagarinho, depressa », juxtaposés, sřexcluent réciproquement si bien 

quřil en reste… quoi ? Une action modificatrice dřincidence nulle sur la forme verbale 

« existe », qui en résulte absolue, inchangeable : Dieu Existe. Cela se montre en parfaite 

harmonie avec le concept biblique : « chez Dieu il nřy a ni changement ni ombre de variation » 

(Ja 1.17). Ainsi donc, le même « Deus [que] existe devagarinho, depressa » est Celui qui « é 

urgente, sem pressa ». Pareillement, on y déclare la réalité de lřÊtre suprême chez lequel 

lřessence et lřexistence sont coïncidentes. 

Du point de vue morphossyntaxique, on a la forme verbale est comme verbe copulatif. 

Dans ce cas, son rôle est de charrier au sujet, Dieu, un attribut de valeur nulle, car lřadjectif 

« urgente » et la locution adjective « sem pressa » sřexcluent mutuellement. Alors, quřest-ce que 

le verbe attacherait au sujet ? Rien. Nonada, comme le dirait Guimarães Rosa par la bouche de 

Riobaldo. Il sřagit dřun nihilisme cohérent puisque le sujet Dieu est  tout à fait plein ; donc, on 

ne lui peut rien ajouter : Dieu Est. Cet emploi auto-suffisant du verbe être sert de marque 

caractérisant lřIpsum esse, causa sui ; « Être qui tout en soi et par soi même produit », selon le 

concept du Werther de Goethe, dans sa lettre de 18.08.1771. 

Il est à noter que dans le second oxymoron de Guimarães Rosa, les mots contradictoires 

se placent dans un ordre inverse à celui du premier. Cette réversibilité dans lřordre des 

contraires (« devagarinho, depressa » / « urgente, sem pressa ») et lřanéantissement de la 

contradiction concernant lřessence/existence divines peuvent être interprétés comme une façon 

de dire que Dieu surpasse toutes les oppositions, car Il est au-dessus de tout et de tous. 

En bref, la vision théorique de Boileau à lřégard de lřimpossibilité de se produire, à la 

hâte, une œuvre dřart ressemble à celle du personnage de Guimarães Rosa, en ce qui concerne 

lřimpossibilité à laquelle se heurte lřêtre temporel essayant de définir lřÊtre éternel Ŕ et cette 

ressemblance se rétrécit dans la coïncidence des formes rhétoriques par lesquelles sřexpriment 

ces visions. 

Le deuxième aspect dont nous nous occuperons dans cette étude se réfère à un élément 

de la phonétique. Il sřagit de la voyelle « i », aiguë, antérieure, fermée. Tout au long du temps, à 

certains moments de la grande littérature, on peut trouver des procédés littéraires se servant de 

ce phonème par sa force suggestive de lřangoisse, du chagrin, ou de violente émotion. 

Chez Arthur Rimbaud, poète français du XIXe siècle,  le « i » cřest la voyelle rouge du 

poème Voyelles. (A blanc, E noir, I rouge, O bleu, U vert). Voici les vers dont elle est le sujet : 

 
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes 
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Chez Jean Racine, écrivain français du XVIIe siècle, le phonème envisagé est lřélément 

fondamental des syllabes accentuées  dřun alexandrin classique devenu célèbre dans la tragédie 

Phèdre. Le vers précité est énoncé par Phèdre, à un moment où elle se trouve trop ennuyée, 

troublée par son attachement incestueux à Hippolyte, son jeune beau-fils. Devant sa nourrice et 

confidente Œnone, Phèdre déplore sa coiffure, ses voiles, ses vains ornements, tout en concluant 

la strophe plaintive avec le vers  remarquable : Tout m‟afflige et me nuit et conspire à me 

nuire.Voici le quatrain : 

 
Que ses vains ornements, que ces voiles me pèsent ! 

Quelle importune main, en formant tous ces nœuds, 

A pris soin sur mon front, dřassembler mes cheveux ? 

Tout mřafflige et me nuit et conspire à me nuire. 

 
Il se met en relief « lřaigu insisté de la voyelle i », base de la syllabe accentuée dans la 

suite de mots-piliers de lřalexandrin racinien : afflige / nuit / conspire / nuire. À un autre 

moment de la même œuvre, le phonème envisagé sert dřappui aux syllabes accentuées de 

lřexpression dřune violente joie. Il sřagit dřun énoncé de Phèdre racontant à Œnone la 

commotion dont elle a été atteinte en voyant Hippolyte. Voici ce quřelle a dit : «Je le vis, je 

rougis, je pâlis à sa vue ».  

Nous allons voir maintenant  la fonction phonético-stylistique du « i » en tant que 

voyelle de l‟angoisse, du chagrin dans deux réalisations ponctuelles de la littérature brésilienne. 

La première, chez Guimarães Rosa (A estória do homem do Pinguelo, in Estas estórias). 

Quřest-ce quřy fait Guimarães Rosa? Il renverse la forme fixe « colocar os pingos nos 

ii ». Cela se passe lors du désolant rapport de Seo Cesarino, protagoniste du conte, faisant le 

compte rendu de ce qui avait resté de son héritage. À cette hauteur du récit, le narrateur introduit 

la parole du personnage par le commentaire suivant : 

 
Seo Cesarino botou o I no pingo. 

- Seô Caetano, pois, o que eu trouxe, hoje aqui, é:  

Imagina. O que é tudo o que ainda hei – de meus 

possuídos... 

 
Or, Seo Cesarino botou o I no pingo est une formulation fort bien élaborée, pour 

laquelle on a fait recours à lřambivalence du mot « pingo », qui peut désigner soit le signe 

graphique, le petit point appartenant à la lettre « i », soit  une quantité minimale (« porção 

ínfima », brasileirismo). Pour se servir de la deuxième acception du terme, Rosa a mis le cliché 

au singulier et a employé la voyelle majuscule (I), celle qui nřa pas le point. Cela nous amène à 

comprendre que Seo Cesarino a chargé dřun ton de chagrin  la déclaration du pingo de biens 

quřil possédait, ce qui sřexprime si adéquatement par le phonème « i », dřaprès ce que nous 

sommes en train de voir. 

Lřautre réalisation stylistique de lřobjet phonétique de ces considérations se trouve dans 

un petit poème de Manuel Bandeira, poète du modernisme brésilien. Il sřagit dřun vers formé 

par une admirable séquence de paroxytons dont les syllabes toniques ont  le « i » comme 

voyelle de base. Le voici: 

 
Andorinha 

 

Andorinha lá fora está dizendo : 

- “Passei o dia à toa, à toa!” 

Andorinha, Andorinha, minha cantiga é mais 

triste! 

Passei a vida à toa, à toa... 
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Il convient de noter le rôle joué par la voyelle de l‟angoisse, dans le pénultième vers Ŕ 

Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste ! – préparant lřaveu pathétique du moi-

lyrique : Passei a vida à toa, à toa… 

Le troisième et dernier aspect considéré par notre approche relève des domaines 

connexes de la psychologie et de la philosophie. Il concerne un type curieux de lřenvie, présenté 

comme un sentiment de désavantage expérimenté par lřêtre pensant envers lřêtre devenu quasi 

irrationnel (les fous et les aliénés sociaux ) et, en particulier, envers les animaux, les bêtes. 

Comme on le sait, la conscience du motif déclencheur de la douleur morale, émotionnelle ou 

spirituelle est la source productrice de la douleur. « Penser fait souffrir » est le titre dřun des 

chapitres du roman sthendalien Le rouge et le noir. «De hoje  em dia, eu penso, eu purgo », a dit 

le « jagunço » libre penseur du roman Grande sertão: veredas, dans la même perspective du 

« Viver é respirar : pensar já é morrer », énoncé par le personnage Amorearte, chez  Ave, 

Palavra, recueil de textes écrits aussi par Guimarães Rosa. Dřailleurs, cet auteur donne un 

traitement magistral à ce type dřenvie dans le roman précité. En fait, le degré de sensibilité 

humaine qui caractérise lřexpression dřenvie vécue par Riobaldo, protagoniste du Grande 

sertão : veredas, en deux moments de sa vie racontée par lui tout au long du récit romanesque, 

est considérable. 

Au premier moment, averti par son camarade Titão Passos de la possibilité dřêtre 

capturé et puni par son ex-chef Zé Bebelo, Riobaldo a été saisi dřépouvante. Il a avoué : « Ouvi 

retardado, não pude dar resposta. Me amargou no cabo da língua. Medo. Medo que maneia. [...] 

Bananeira dá em vento de todo lado. Homem? É coisa que treme. O cavalo ia me levando sem 

data. Burros e mulas do lote de tropa, eu tinha inveja deles” (Cřest nous qui soulignons). 

Au deuxième moment, Riobaldo se trouve en compagnie de deux camarades, campés au 

bord dřune « vereda pagã, por repouso ». Cřest lřaube.  Lřun dřeux, appelé Alaripe, alluma un 

petit feu de bois, « só por calor e costume, só, que não se tinha o que quentar nem assar ». 

Riobaldo a voulu boire du café. En vérité, il a eu besoin dřun foyer, disons, dřun sens pratique 

pour la vie.  Cřest ce quřon peut inférer des raisons de lřenvie dont il se ressent envers les 

oiseaux « arrozeiros » qui, conclamés par le chant de lřun dřeux, se réunissent pour faire leur 

nid. Riobaldo raconte : « Me passavam inveja de como devia ser o ninho que fizessem Ŕ tão 

reduzido em artinha, mas modo mandado cabido, com os aos-fins-e-fatosŗ (cřest nous qui 

soulignons). Riobaldo a eu aussi envie de la permanence, lá-bas, de cette eau de Ŗveredaŗ, 

permeio às touças de sassafrás e os buritis dos ventos. À propos, il est opportun de rappeler que 

Guimarães Rosa, lui-même, a confessé au critique allemand Günter Lorenz quřil voulait être un 

crocodile habitant le São Francisco, car il aimait les grands fleuves, à cause de leur profondeur, 

semblable à celle de lřâme humaine, et à cause de leur éternité. Dřaprès Rosa, son grand désir 

concernant lřhomme était von der Last der Zeitlichkeit brefreit, cřest-à-dire, de le  délivrer du 

poids, du joug de la temporalité. 

Chez Quincas Borba, roman brésilien de Machado de Assis, le protagoniste Rubião, 

troublé par un conflit intime (« a consciência partia-se em duas, uma increspando a outra, a 

outra explicando-se, e ambas desorientadasŗ), est atteint par lřenvie à la tranquilité dřun pauvre 

homme déguenillé, couché  sur lřescalier dřune église. Le narrateur  raconte : « Rubião não era 

filósofo ; a comparação que ali fez entre os seus cuidados e os do maltrapilho apenas lhe trouxe 

à alma uma sombra de inveja. Aquele malandro não pensa em nada, disse ele consigo; daqui a 

pouco está dormindo, enquanto eu...ŗ (Cřest nous qui soulignons). De la semi-irrationalité du 

mendiant, lřattitude littéraire Ŗmachadienneŗ saute à l‟irrationalité avantageuse de lřaraignée et 

du chat : « Que sabe a aranha a respeito de Mozart ? Nada ; entretanto, ouve com prazer uma 

sonata do mestre. O gato, que nunca leu Kant, é talvez um animal metafísicoŗ. 

En nous tournant, maintenant, spécifiquement vers la littérature étrangère, nous allons 

prendre, dřabord, Die Leiden des Jungen Werther, de Goethe. 

Le jeune Werther, protagoniste du roman goethien, dans un des tableaux du chemin de 

la croix de ses réflexions, se promène solitaire au bord dřune rivière. Tout à coup, il aperçoit un 

homme qui rôde auprès des rochers. Cřest Heinrich, un fou pacifié, qui cherche des fleurs en 
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hiver.  Werther se rapproche de lui et ils causent. Heinrich lui parle dřun temps où il avait été 

heureux. À ce moment-là, arrive la mère de lřhalluciné, à la recherche de son enfant.  Werther 

lřinterroge sur le temps de bonheur mentionné par Heinrich. Avec un sourire de pitié, la pauvre 

mère  raconte à Werther quřil sřagissait du temps que son fils  avait passé  à lřhospice, sans 

savoir quřil avait perdu la raison. Impacté par cette révélation, Werther fait une auto-analyse. 

Au milieu de ses  raisonnements, il exclame, en avouant lřenvie que lui entraînent la mélancolie 

et lřégarement dřesprit  dans lesquels se consume Heinrich ! Cřest pour cela, dřaprès Werther, 

que le fou sort heureux dans lřespoir de cueillir, en plein hiver, des fleurs pour sa reine ; et quřil 

devient angoissé  de ne pas les trouver sans même comprendre le pourquoi de ne pas réussir à 

les trouver. Par contre, lui, Werther… sort sans espoir et sans  destin, et il revient de même. 

Pour conclure notre approche, nous allons nous servir dřun fragment du texte 

« Alchimie du verbe », du poète français Arthur Rimbaud.  Dans Délires II, le poète parle dřun 

moment où se sentant troublé, fébrile, il enviait le bonheur des animaux. Voici une partie de son 

témoignage : « Je mřhabituai à lřhallucination simple : je voyais très franchement une mosquée 

à la place dřune usine […]. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. Jřétais oisif, en 

proie à une lourde fièvre : jřenviais la félicité des bêtes, - les chenilles, qui représentaient 

lřinnocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité ». 

Face à ce que nous venons dřexposer, on peut constater que, quand on cherche à 

rapprocher de grands écrivains, on trouve des éléments prouvant que lřhomme est, en essence, 

universellement le même. 
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RESUMO: Este trabalho faz parte de uma das propostas de estudo do grupo de pesquisa da Fundação 

Universidade do Tocantins (UNITINS), chamado “Formação de professores de língua estrangeira”. Os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) podem ser trabalhados tendo como base diferentes 

abordagens educacionais. Além disso, é importante considerar os elementos que formam o design de tais 

ambientes com a finalidade de que se estabeleça uma interação eficaz e o desenvolvimento da autonomia 

entre os envolvidos. Pretendemos, assim, demonstrar possibilidades de ensino e aprendizagem da língua 

espanhola, por meio do AVA do curso de Letras a distancia. 

PALAVRAS-CHAVE: AVA; língua espanhola; interação; autonomia. 

 
RESUMEN 

Este trabajo forma parte de una de las propuestas de estudio del grupo de investigaciones de la 

Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), llamado “Formación de profesores de lengua 

extranjera”. Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) pueden ser trabajados teniendo como base 

diferentes enfoques educacionales. Además, es importante atentarse para elementos que forman el design 

de dichos ambientes con la finalidad de que se establezca una eficaz interacción y el desarrollo de la 

autonomía entre los involucrados. Pretendemos, así, demostrar posibilidades de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua española, por medio del AVA del curso de Letras a distancia. 

PALABRAS CLAVE: AVA; lengua española; interacción; autonomía. 

 
Considerações iniciais 

 

A Educação a Distância (EAD) vem se consolidando como uma modalidade de ensino e 

aprendizagem em diversos níveis e diferentes campos do conhecimento, inclusive no de línguas 

estrangeiras. Considerando-se o contexto educacional brasileiro, essa modalidade assume 

grande importância, uma vez que pode funcionar como um instrumento de democratização da 

educação, alcançando um público que, muitas vezes, não tem oportunidade de frequentar os 

cursos regulares da rede oficial ou privada de ensino, ou cursos profissionalizantes e de 

formação continuada, por exemplo. Alguns processos de formação de professores de espanhol, 

inclusive, podem ser realizados tendo como base essa modalidade de ensino. 

O avanço da EAD está estreitamente relacionado com o desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que criam instrumentos cujo uso pode 

auxiliar a educação de variadas formas. Como exemplos, temos: Teleduc, Moodle, WebCT e 

Blackboard, entre outros. Entretanto, este trabalho tem como foco os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA), que, entre tantos instrumentos disponibilizados pelas TIC, surgem como 

um espaço de ensino e aprendizagem integrado e abrangente, capaz de promover o engajamento 

do aluno não somente na modalidade EAD, mas também como complemento na educação 

presencial. 

 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem: definições e funções  

 

Os AVA podem ser definidos como softwares desenvolvidos para gerenciar a 

aprendizagem na web. Esses sistemas reproduzem, no ciberespaço, a sala de aula de presença 

física e usam a tecnologia para oferecer aos estudantes novas ferramentas que facilitem a 

aprendizagem. 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 127 

 

 

A definição para a palavra ambiente é, segundo o dicionário Aurélio (2009), Ŗo meio em 

que se vive; o que está em volta de pessoa ou coisaŗ, já a palavra virtual vem do latim virtualis, 

derivada de virtus, que significa força, potência. Em termos filosóficos, o virtual não se opõe ao 

real, mas ao atual. A virtualidade e a atualidade são duas maneiras de ser diferentes, por isso  

 
se a virtualização fosse apenas a passagem de uma realidade a um conjunto 

de possíveis, seria desrealizante. Mas ela implica a mesma quantidade de 

irreversibilidade em seus efeitos, de indeterminação em seu processo e de 

invenção em seu esforço quanto à atualização. A virtualização é um dos 

principais vetores da criação da realidade. (LÈVY, 2007, p. 18) 

 

É importante essa definição para uma melhor compreensão dos AVA, pois, muitas 

vezes, o virtual é compreendido como aquilo que não existe, como algo que se opõe ao Ŗrealŗ, e, 

na verdade, o virtual é o que existe Ŗem potênciaŗ e não em Ŗatoŗ. 

Na utilização e concepção de AVA, é necessário observar o conceito didático e 

pedagógico e, também, o software utilizado, já que qualquer produto desenvolvido, com fins 

educacionais, é concebido epistemologicamente e apresenta crenças de como se aprende e se 

ensina uma língua estrangeira, por exemplo. Dessa forma, as abordagens teóricas educacionais 

utilizadas na concepção de um determinado ambiente devem ser constantemente repensadas 

para proporcionar melhores formas de aprendizagem para os alunos. 

Não é qualquer web com propósito educacional que pode ser caracterizada como AVA. 

É preciso que o ambiente ofereça bem mais que, por exemplo, uma explicação com multimídia 

de um determinado assunto. Assim, pode ser visto como uma maneira de passar as informações 

tal qual um livro didático ou apostila, apenas utilizando-se de recursos como o uso de hiperlinks 

para encaminhar um texto a outro. Os AVA possuem interfaces computacionais que podem 

promover a autonomia do aluno, a interatividade entre os pares e a aprendizagem sob um viés 

de colaboração (aprendizagem colaborativa). Entretanto, em alguns casos, esses ambientes não 

favorecem a construção efetiva do conhecimento, mesmo apresentando ferramentas 

tecnológicas avançadas. Nesse sentido, vale lembrar Valentini e Soares (2005, p. 19), para quem 

a compreensão de AVA ultrapassa a ideia de um conjunto de páginas educacionais na Web ou 

de sites com vários instrumentos de interação e imersão, porque consideram os AVA como um 

espaço social, onde as pessoas interagem cognitiva e socialmente sobre algo. Em outras 

palavras, não é a tecnologia que, por si só, pode incrementar os processos de ensino e 

aprendizagem. Tudo depende de como será usada. Criar um espaço de socialização do 

conhecimento, e não apenas mais um Ŗbanco de dadosŗ com um bombardeio de informações, 

requer uma abordagem educacional que esteja em consonância com o objetivo que se quer 

alcançar. 

 
A importância da abordagem educacional na construção do AVA 

 

Se na construção de um AVA é adotada uma abordagem educacional tradicionalista, as 

atividades propostas, assim como o professor, assumirão um caráter centralizador. Desta forma, 

os AVA serão um depositório de listas de exercícios, capítulos extraídos de livros e os alunos 

receberão o conhecimento de acordo com a visão do professor, ou seja, um conhecimento 

pronto, sem espaço para a intervenção e a colaboração. 

Já na abordagem construtivista o aprendiz compreende o mundo através de sua 

percepção, e, a partir disso, constrói os significados para este mundo. Nessa concepção, ensinar 

deixa de ser apenas a transmissão de informações e aprender passa a ter significado. O papel do 

professor é redefinido, uma vez que este profissional passa a ser parceiro do aluno. É preciso 

que haja diálogo entre os envolvidos e que o professor seja também um aprendiz. Portanto, 

devem ser pensadas situações que provoquem no aluno o desejo de descobrir novos 

significados. 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 128 

 

 

Outra abordagem que considera o diálogo como base nos processos de ensino e 

aprendizagem é o sociointeracionismo, em que se destaca a ideia de que nascemos em um 

mundo sociável e a aprendizagem se realiza através da interação entre as pessoas. Logo que 

nascemos, interagimos com quem nos rodeia e é através disso que damos sentido ao mundo. É 

pelo discurso, signos e símbolos, pela linguagem enfim, que as pessoas interagem, transmitem a 

cultura, desenvolvem o pensamento e aprendem (WILLIAMS; BURDEN, 1999). Outro 

conceito importante da teoria sociointeracionista é a mediação, em que a aprendizagem se torna 

eficaz a partir da interação que se produz entre pessoas com níveis diferentes de conhecimentos. 

É o mediador que vai ajudar o aluno a passar ao seguinte grau de conhecimento e a superá-lo. A 

mediação supõe, portanto, ajudar os alunos a adquirirem estratégias para aprender mais, para 

resolver problemas autonomamente e enfrentar a vida em uma sociedade em constante 

mudança. O trabalho do professor mediador aparece bem definido na seguinte analogia que 

Pozo (2002, p. 164) faz com andaimes: 
 

Já que se trata de construir, os professores devem proporcionar aos alunos 

uma estrutura de Ŗandaimesŗ que apóiem a construção desse conhecimento 

desde fora, o andaime sempre um pouco acima da casa, antecipando-se, 

criando novas zonas para a construção de conhecimentos, para em seguida ir 

retirando pouco a pouco esses apoios Ŕ quando a construção já é sólida o 

bastante para se manter de pé por si mesma e funcionar sem necessidade de 

muletas nem próteses cognitivas. 

 

Sendo assim, os papéis dos envolvidos no processo educacional devem ser 

redesenhados. O aluno, por exemplo, deve ser autônomo e responsável pelo seu processo de 

aprendizagem e saber trabalhar em equipe, compartilhando conhecimentos com os colegas e o 

professor. 

Na verdade, diferentes abordagens podem estar presentes na elaboração de um 

planejamento de AVA, desde que tratem a autonomia do aluno como condição indispensável, 

para que ele se organize e pense de forma crítica e independente. 

Conforme o dicionário Aurélio (2009), a palavra autonomia significa Ŗfaculdade de se 

governar por suas próprias leis; dirigir-se por sua própria vontadeŗ. No âmbito da educação em 

AVA, significa que o aluno precisa assumir a responsabilidade pelo seu estudo, quanto tempo 

será dedicado a ele e qual o processo que vai seguir na construção do seu conhecimento. Mas, 

quando se trata de prazos, entrega de atividades e regras gerais, é preciso que o aluno siga 

aquilo que o curso estabelece. 

A forma de comunicação de todos com todos, e não apenas de um para todos, é uma das 

características que diferenciam os AVA de outros suportes educacionais que envolvem 

tecnologia. É possível a comunicação entre os sujeitos envolvidos no projeto. Portanto, a crítica 

relacionada à Ŗdistânciaŗ ou Ŗsolidãoŗ, que comumente se faz à EAD como fatores de 

desmotivação para o estudo, pode ser rebatida, porque a educação a distância mediada pelos 

AVA permite romper com as distâncias espaço temporais e promover as interferências 

necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Outro grande desafio na concepção dos AVA é a interatividade que deve ocorrer através 

das ferramentas síncronas e assíncronas. É fundamental tornar a comunicação em chats e fóruns 

construtiva, ou seja, é preciso levar em consideração as formas de comunicação. Além disso, os 

materiais e a orientação tutorial devem promover a interatividade favorecendo o diálogo, isto é, 

precisam ser pensados como elementos chave para o fortalecimento da interatividade. 

Nos processos de ensino on line e nos ambientes de aprendizagem, existe uma 

possibilidade infinita de fontes e materiais, visto que Ŗa comunicação torna-se mais sensitiva, 

adquire sentido multidimensional não linearŗ (AMELONDARA, 2009, p. 13). A maneira de 

exposição dos materiais é redimensionada pelos hipertextos, já que Ŗdentro do hipertexto 

existem vários links, que permitem tecer o caminho para outras janelas, conectando algumas 

expressões com novos textos, fazendo com que estes se distanciem da linearidade da página e 
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pareçam mais uma rede.ŗ (RAMAL, 2009, p. 1). Assim, o conceito de textos em AVA perpassa 

pela ideia de Ŗsujeito coletivoŗ, pois todos interagem e constroem o conhecimento juntos. 

Diante da complexidade que envolve a construção de AVA, podemos nos perguntar: 

como são desenhados esses ambientes? Que aspectos são levados em consideração nessa 

construção? É o que será analisado na sequência. 

 
Design instrucional do AVA 

 

O design instrucional como o planejamento do ensino-aprendizagem inclui as atividades 

sistematizadas, bem como os processos de avaliação, os métodos e os materiais instrucionais. É 

necessária Ŗuma ação sistemática de planejamento e implementação de novas estratégias 

didáticas e metodologia de ensino-aprendizagemŗ (FILATRO; PICONEZ, 2009, p. 2). Ao se 

pensar no design instrucional alguns fatores precisam ser levados em consideração antes da 

realização do projeto, como as características dos alunos que serão a audiência, os objetivos da 

instituição, os valores de mercado, a remuneração dos tutores e professores e os custos do 

projeto. A mensuração destes fatores é importante para que o curso alcance o seu objetivo. 

Assim, a observação dos aspectos citados para a elaboração de um design instrucional 

se faz pertinente porque muitas vezes os projetos não dão certo, fracassam. Há tentativas de 

implementação de inovações sem levar em consideração diferentes aspectos, como físicos, 

organizacionais, e culturais do ambiente, ou seja, na concepção dos AVA, é necessário que se 

conheça o contexto e os objetivos do curso para o qual se está desenvolvendo este tipo de 

ambiente. E, para que o fracasso não aconteça, Maia e Mattar (2007, p. 51) afirmam que 

 
o conceito de Ŗdesignŗ (ou desenho) pode ser concebido, de maneira bem 

mais ampla, como instrucional, educacional, pedagógico ou didático de um 

curso. O design instrucional, portanto, não se restringiria ao tratamento, 

publicação e entrega de conteúdo, mas incluiria a análise, o planejamento, o 

desenvolvimento, a implementação e a avaliação de um curso. 

 

Em 2000, a comissão internacional IBSTPI (International Board of Standards for 

Training, Performance and Instruction) publicou a lista de competências e padrões de 

desempenho exigidos pelos profissionais da educação. Dentre elas destacam-se as seguintes 

(baseadas nas normas do IBSTPI e em MAIA; MATTAR, 2007). 

1. Criar mensagens apropriadas às necessidades e características dos alunos, dos 

conteúdos e dos objetivos. 

2. Compreender as características de seu público-alvo e ambiente de atuação. 

3. Criar ou selecionar materiais que ensinam, orientam e motivam. 

4. Identificar e resolver problemas éticos e legais. 

5. Utilizar uma variação de técnicas e tecnologias disponíveis para a organização do 

conteúdo. 

6. Aperfeiçoamento e atualização contínua. 

Analisando-se as competências exigidas para o design instrucional, observa-se que as 

atividades vão muito além do conhecimento das tecnologias ou de conhecimentos na área 

educacional. É preciso que haja profissionais ou grupos de profissionais que tenham um 

conhecimento do todo, para que o ambiente desenvolvido atenda as reais necessidades do aluno 

e possibilite tanto o ensino quanto a aprendizagem, em nosso caso, da língua espanhola. 

 
Processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola mediado pelo AVA 

 

No ensino da língua espanhola, as tecnologias, como o uso de vídeos e áudio, por 

exemplo, apresentam um papel importante no processo de aprendizagem desse idioma. Assim, o 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 130 

 

 

uso das TIC tende a ampliar as possibilidades de uma aprendizagem sociointeracional, que, 

como já foi dito, ocorre nas trocas entre parceiros sociais por meio dos processos de mediação e 

também de interação. 

O professor de língua espanhola, ao planejar as aulas e o material para os AVA, deve 

pressupor a participação dos alunos, que deve ser, como afirmam Palloff e Pratt (2004), bem 

mais do que simplesmente responder Ŗsimŗ ou Ŗnãoŗ às intervenções, ou seja, o aluno deve ser 

convidado a interferir no seu próprio processo de construção do conhecimento linguístico e 

pragmático. 

Para Lobato e Gargallo (2005), uma das mudanças mais importantes que a Internet 

proporciona é a revolução do desenho do material didático em relação a outros materiais para o 

ensino de línguas, como o CD-ROM. Sendo assim, os materiais didáticos para a aprendizagem 

da língua espanhola, no AVA, devem apresentar características as seguintes. 

1. Incorporar as vantagens dos hipertextos. 

2. Prevalecer páginas multimídia sobre as unicamente textuais, ou seja, que haja 

uma integralização em apenas um suporte. 

3. Utilizar material autêntico. Dessa forma, o aluno e, também, o professor terão 

um contato maior com a realidade linguística e cultural dos falantes de língua 

espanhola. 

4. Usar materiais que permitam e fomentem a comunicação real entre as pessoas. 
 

No ensino de línguas, o uso das TIC permite a construção de diferentes estruturas de 

leitura, com o uso de diferentes gêneros textuais. Dessa forma, é possível ampliar a motivação 

do aluno para que ele participe das discussões, interaja e construa as suas bases do 

conhecimento. 

Nos AVA é preciso que os alunos sejam orientados no uso das novas tecnologias, já que 

muitas vezes, eles não estão totalmente preparados para estudar em uma circunstância virtual. 

Em cursos virtuais de línguas as interfaces mais utilizadas para a prática linguística são os chats 

e os fóruns, pois, além de proporcionarem a interação do aluno com o conteúdo, também 

propiciam a interação e a socialização com o grupo. 

Sobre a utilização dos chats, alguns autores afirmam que a rapidez com que as 

mensagens são passadas pode impedir a participação de todos os estudantes, já que se trata de 

um meio síncrono de comunicação. Entretanto, este tipo de interação virtual se assemelha mais 

a uma conversação face a face e o discurso utilizado se aproxima da linguagem oral. 

A utilização de fóruns, por sua vez, mostra que o seu uso possibilita o debate e também 

a reflexão, além de contribuir para a produção escrita. Este parece ser um espaço bastante útil 

para os alunos mais tímidos, pois lhes permite que tenham a mesma oportunidade de 

participação daqueles alunos mais extrovertidos, e, no ensino de línguas estrangeiras, muitas 

vezes, essa é uma barreira que precisa ser ultrapassada. 

Nos AVA, que podem fazer uso tanto de chats quanto de fóruns, os alunos de línguas 

estrangeiras tem a oportunidade de interagir e de negociar significados com os seus colegas e 

professores. Essas situações de interação servem como momentos para a prática das habilidades 

básicas de um falante (ler, falar, ouvir e escrever) e para o desenvolvimento de diferentes 

competências comunicativas. É necessário que se disponibilizem tarefas com uma linguagem 

criativa e que se solicite a produção de textos próprios. Além disso, deve-se planejar um tempo 

hábil para a realização das atividades e que os professores se comprometam com o feedback, 

para que os alunos não se sintam sozinhos nos processos de aprendizagem da língua espanhola. 

Ao interagir com os professores e os outros alunos, o estudante de língua espanhola começa a 

construir significados pautados nos seus conhecimentos prévios, nas aulas e no material didático 

disponível. 

Contudo, para alguns, a estrutura de um AVA pode ser, muitas vezes, confusa e 

complicada. Assim, o que seria uma facilidade, como encontrar um texto em língua espanhola 

para a aula, ou um áudio para o trabalho de compreensão auditiva, pode tornar-se uma 

dificuldade. Por isso, é importante que o design instrucional seja elaborado levando em 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 131 

 

 

consideração a especificidade do ensino de línguas estrangeiras, com interfaces que 

possibilitem, além da interatividade, o suporte para áudios e vídeos que são materiais que 

podem aproximar o aluno da diversidade linguística. Ainda se deve destacar que trabalhar em 

um AVA para o ensino de língua espanhola é um desafio para alunos e, também, para 

professores, porque não a atividade docente não se resume a apenas uma indicação de endereços 

para o aluno pesquisar de forma autônoma. Portanto, reafirma-se a necessidade de que o 

professor acompanhe todo o processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola, para que o 

aluno não se sinta só e consiga desenvolver as competências comunicativas necessárias. 

 
Considerações finais 

 

É importante que os gestores de cursos, os professores e os desenvolvedores de AVA 

trabalhem juntos para alcançar os objetivos propostos. Maia e Mattar (2007) afirmam que os 

professores podem sozinhos, com algum apoio de especialistas em tecnologia, produzir 

conteúdos atrativos, eficientes e que possibilitem a aprendizagem. Assim, surge uma nova 

figura: o Ŗaututorŗ, que é o design, tutor e autor dos seus cursos. Quer dizer, as inovações estão 

sempre chegando e cobrando novos papéis do professor, a quem não cabe mais depender 

exclusivamente do quadro, do giz e de um saber livresco, quer trabalhe na modalidade 

presencial ou a distância. Acreditamos que os educadores não podem ficar alheios diante de 

tantas inovações tecnológicas. Isso não significa endeusá-las como panaceia para tantos 

problemas na educação, mas sim adotá-las conscientemente, com critério, visando à melhoria 

efetiva dos processos de ensino e aprendizagem. 
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ESPANGLÊS E ALBERGUE ESPANHOL: FOCO NA INTERCULTURALIDADE 

NO ENSINO/APRENDIZAGEM DE E/LE 

 
Paula Renata Almeida Lima (PG-UFG) 

 

RESUMO: No ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, devemos conceber um processo além do 

puramente linguístico, pois colocamos em evidência aspectos identitários e culturais que envolvem tanto 

quem aprende como quem ensina. Tais aspectos podem ser observados por meio de materiais autênticos 

também, neste caso específico, os filmes Espanglês (2004) e Albergue Espanhol (2002). Em ambos os 

enredos, focalizaremos os choques culturais e de identidade sofridos pelos personagens, os aspectos 

motivacionais (que os levam a entender o novo contexto), as crenças, as rupturas com o estilo de vida a 

que estavam habituados, os mal-entendidos ocasionados por problemas linguísticos e/ou 

extralinguísticos.  

PALAVRAS-CHAVE: ensino-aprendizagem; interculturalidade; identidade; cultura. 

 

RESUMEN: En el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, debemos concebir algo más 

allá de lo puramente linguístico,  pues ponemos en evidencia aspectos identitarios y culturales que 

involucran no sólo quien aprende, sino también quien enseña. Tales aspectos pueden ser observados por 

medio de materiales auténticos, en este caso específico, las películas Spanglish (2004) y Albergue 

Español (2002). En ambos enredos, focalizaremos los choques culturales y de identidad sufridos por los 

personajes, los aspectos motivacionales (que les permiten entender el nuevo contexto), las creencias, las 

rupturas con el estilo de vida con el cual estaban acostumbrados, los malentendidos producidos por 

problemas linguísticos y/o extralinguísticos. 

PALABRAS-CLAVE: enseñanza-aprendizaje; interculturalidad; identidad; cultura. 

 
Introdução 

 

A educação intercultural tem sido amplamente discutida nos últimos anos, dado o 

contexto globalizado em que vivemos. As transformações ocorrem a todo instante e facilitam as 

interações de qualquer parte em que estejamos, dispondo cada vez com mais rapidez as 

informações e possibilitando o contato direto e mais acessível com o outro. Os avanços 

tecnológicos nos permitiram tal acesso e derrubaram as Ŗfronteirasŗ geográficas, ideológicas e 

culturais que nos separavam do resto do mundo.  

Essa guinada tecnológica nos impulsionou a um ritmo de vida veloz e exigente ao 

mesmo tempo e, não surpreendentemente, as concepções de ensino-aprendizagem de LE 

também sofreram alterações, preocupando-se, agora, com um processo que vise não a um 

produto cultural a ser imitado no modelo do nativo de determinada língua, mas sim algo mais 

amplo que possibilite uma comunicação no âmbito intercultural. 

A preocupação que há muito vem sendo posta em xeque pelas práticas tradicionais de 

ensino de línguas é separar os participantes de uma interação como Ŗnativosŗ e Ŗnão-nativosŗ. 

Está claro que, no século XXI, um novo perfil de falante, o qual tem novas necessidades, deve 

ser revisto a fim de dinamizar o ensino-aprendizagem de um idioma, evidenciando-se, assim, 

um modelo de comunicação intercultural. Young (2000, p.25) afirma que  

 
En los últimos años, sin embargo, se ha puesto un énfasis especial en la 

comunicación intercultural entendida como un ajuste recíproco de las partes 

que intervienen en una conversación y como una interpretación bidireccional 

de las dificultades comunicativas, en la que se tienen presentes las 

perspectivas de ambos interlocutores. 

 
Dessa maneira, observamos que a comunicação intercultural tem por objetivo relevar os 

diversos aspectos inerentes à interação, a qual é influenciada por elementos externos, ou seja, 

pelo contexto social que se apresenta em um dado momento de fala. Por isso, o Marco Común 
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de Referencia (2002) procura tratar o ensino-aprendizagem de línguas como algo amplo, que 

possibilite o desenvolvimento da competência comunicativa sob várias perspectivas, dentre elas 

as de dimensões extralinguísticas, que englobam a consciência intercultural, a capacidade de 

aprender a aprender, os fatores afetivos presentes no processo de aprendizagem e tantas outras 

especificidades que envolvem o ensino de línguas.   

Van Ek e Trim (apud OCEM, 2006) consideram importante para o aprendiz, ao longo 

do processo de ensino-aprendizagem LE, estender o seu horizonte de comunicação para além de 

sua comunidade linguística restrita própria, fazendo-o compreender Ŗo outroŗ; fazer com que o 

aprendiz entenda que há diversas maneiras de organizar, categorizar e expressar a experiência 

humana e de realizar interações sociais por meio da linguagem; aguçar o nível de sensibilidade 

linguística do aprendiz quanto às características das LE em relação à sua língua materna e em 

relação aos usos variados de uma língua na comunicação cotidiana; desenvolver a confiança do 

aprendiz, por meio de experiências bem-sucedidas no uso de uma LE, enfrentar os desafios 

cotidianos e sociais de viver, adaptando-se, conforme necessário, a usos diversos da linguagem 

em ambientes diversos  

Considerando o contexto em que vivemos no mundo atual, na era das novas tecnologias 

da informação e da comunicação, também conhecida como TICřs, não poderíamos deixar de 

reconfigurar os modos de lidar e pensar no processo de ensino-aprendizagem de LE.  

Nesse sentido, escolhemos os filmes Espanglês
1
 (2004) e Albergue Espanhol

2
 (2002), 

duas comédias, uma americana e a outra europeia, para retratar situações diversas de interação, 

em que os personagens envolvidos se veem diante não só das limitações linguísticas impostas 

pelo novo contexto em que se encontram, mas também frente a uma nova conjuntura cultural 

que ora surpreende e encanta, ora causa estranhamentos, mal-entendidos linguísticos, conflitos 

culturais e identitários.  

Sendo assim, consideraremos, ao longo desta discussão, os conceitos de língua e 

identidade, interculturalidade e ensino de línguas, fazendo uma breve leitura sobre os filmes em 

análise e instigando o uso deste tipo de material nas aulas de E/LE. 

 
Língua e identidade 

 

No ensino-aprendizagem de LE, temos que pensar além de um mero processo 

puramente linguístico. Ao estudarmos uma língua, colocamos em evidência aspectos identitários 

e culturais que envolvem não apenas quem aprende, mas também quem ensina. 

Compartilhando dessa ideia, Almeida Filho (1998, p.11) discute a complexidade do 

conceito de LE, que, segundo ele, 

 

[...] [p]ode significar língua dos outros ou de outros, ou língua de 

antepassados, de estranhos, de bárbaros de dominadores ou língua exótica 

(...) pode ser tida em melhor perspectiva como uma língua que também 

constrói o seu aprendiz (...) revelando índices da sua identidade e das 

significações próprias do sistema dessa língua-alvo. 

 
Se assim é, temos que levar em consideração as identidades dos sujeitos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem de LE e suas subjetividades das quais não poderão se 

desvencilhar ou ignorar, uma vez que Ŗ(...) nós vivemos nossa subjetividade em um contexto 

social no qual a linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós mesmos e 

no qual nós adotamos uma identidadeŗ (WOODWARD, 2007, p.55).  

Assim, as noções de identidade tornam-se essenciais para essa discussão. Woodward 

(2007) afirma que diferentes contextos sociais fazem com que nos envolvamos em diferentes 

                                                 
1. Título original Spanglish (ver referências). 
2. Título original L' Auberge Espagnole/Spanish Apartment (ver referências). 
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significados sociais. Dessa forma, somos diferentemente posicionados frente a cada contexto 

experienciado. Segundo ela, Ŗas posições que assumimos e com as quais nos identificamos 

constituem nossas identidadesŗ (ibidem, p.55). 

Silva (2007) define a identidade como um significado cultural e socialmente atribuído 

por meio da representação, a qual é concebida por esse autor como marca ou traço visível, 

exterior de cada indivíduo. Nessa perspectiva, contrapõe a questão da identidade, da diferença e 

do outro, afirmando que Ŗo outro cultural é sempre um problema, pois coloca permanentemente 

em xeque nossa própria identidadeŗ (SILVA, 2007, p.97). 

Por sua vez, Hall (2007) discute e critica a ideia de identidade integral, originária e 

unificada. Sendo assim, a concepção que adota acerca de identidade não diz respeito a um 

núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer mudança por sua trajetória. 

Afirma ainda que  

 
[...] as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na modernidade 

tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, nunca, 

singulares, mas multiplamente construídas ao longo dos discursos, práticas e 

posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades estão 

sujeitas a um historicização radical, estando constantemente em processo de 

mudança e transformação. (HALL, 2007, p. 108) 

 
Esse mesmo autor discute, também, duas diferentes formas de se pensar a identidade 

cultural: a primeira refere-se à recuperação de uma unicidade ou de uma verdade de uma 

história e de uma cultura compartilhadas coletivamente; a outra é aquela que vê a identidade 

cultural como uma questão de Ŗtornar-seŗ ou de Ŗserŗ, concebendo-a em constante 

transformação. 

Há muitos casos, entretanto, de indivíduos que sentem que suas identidades são 

ameaçadas quando se veem em contextos diferentes do que lhes é familiar e, não raro, podemos 

também observar como a língua constitui um papel de defesa nesses casos. Exemplo disso são 

as visões estereotipadas, na maioria das vezes negativas, que se criam em relação às línguas 

estrangeiras, geralmente vinculadas à certa nacionalidade; os casos de imigrantes que reforçam 

o uso de suas línguas maternas com o instinto de preservação de sua cultura, identidade; 

situações em que se opta por determinada língua para excluir outras pessoas numa determinada 

interação, entre tantos outros exemplos. 

Silva (2007) explica que o processo de produção de uma identidade oscila entre 

movimentos que tendem a fixá-la e desestabilizá-la e outros que fazem justamente o contrário, 

tendendo a subvertê-la e a desestabilizá-la. Segundo este estudioso, o mesmo acontece com os 

mecanismos discursivos e linguísticos nos quais se sustenta a produção da identidade, mas 

esclarece, paradoxalmente, que embora a fixação seja uma tendência, ela é também uma 

impossibilidade. Isso se explica pelo fato de não termos uma identidade una, senão fluida. 

No caso do processo de ensino-aprendizagem de LE, devemos considerar as 

reconfigurações identitárias que ocorrem por meio dela, os rearranjos subjetivos e a construção 

de novos saberes, uma vez que a nova língua traz consequências significativas para a 

constituição do sujeito (CORACINI, 2007).  

Nesse sentido, ao aprender uma LE o indivíduo passa por uma nova configuração 

identitária. Brun (2004) considera que o aprendiz de língua LE gerencia permanentemente a 

diversidade no seu processo de aprendizagem e, por isso, revisa princípios, reorganiza vínculos 

socioculturais, reelabora sentimentos acerca de si mesmo, reconstruindo sua identidade. 

A esse respeito Maher (2007) chama a atenção para a nova ordem mundial, 

reconhecendo que as noções de identidades culturais não são estáticas. Para ela, tanto as 

identidades culturais de alunos como de professores modificam-se e influenciam-se, tornando o 

espaço de ensino-aprendizagem um espaço de interculturalidades.   



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 135 

 

 

 E é justamente o contato intercultural que possibilita uma reorganização da identidade 

de quem aprende uma LE. Segundo Brun (2004, p. 81), Ŗa aprendizagem de uma língua 

estrangeira nos convida para uma nova organização dos referentes psicoculturais da identidadeŗ. 

 
Interculturalidade e ensino de línguas  

 

Nessa perspectiva, passamos a pensar em um processo de ensino-aprendizagem de LE 

sob uma ótica intercultural. Segundo Kramsch (1993), esse termo pode significar o processo de 

comunicação entre pessoas que falam a mesma língua e compartilham um mesmo território, 

entretanto participam de diferentes grupos culturais. 

No ensino de LE, Mendes (2005) diz que a interculturalidade é um termo que se refere 

aos modos de compreender o outro e a sua língua.  

Bennett (1993) discute os vários estágios pelos quais devemos passar até podermos 

alcançar um modelo de desenvolvimento de sensibilidade intercultural. Esse autor propõe um 

modelo em que apresenta o etnocentrismo e o etnorrelativismo, cada um subdividido em três 

fases. O primeiro compõe-se da negação, defesa e minimização, já o segundo é formado pela 

aceitação, adaptação e integração. 

Casal (2003) faz uma re-leitura dos estágios propostos por Bennett, aplicando-os ao 

processo de ensino-aprendizagem LE e explica que a negação supõe um rechaço às diferentes 

culturas; para os sujeitos que se encontram nesta etapa, existe somente sua própria experiência. 

A defesa se constitui por uma visão estereotipada do outro, percebem-se as diferenças entre 

culturas, mas toma somente a sua como verdadeira e correta. No caso da minimização, há uma 

abertura na visão do sujeito, contudo ele ainda acredita que as condutas de sua cultura ainda são 

superiores. 

Os estágios do etnorrelativismo, conforme Bennett (1993), começam com a aceitação da 

diferença cultural como algo inevitável e agradável, através da adaptação das diferenças 

culturais com a utilização das habilidades interculturais comunicativas em direção ao estágio 

final de integração, no qual o etnorrelativismo pode ser entendido como uma nova identidade 

coerente e flexível.  

Entretanto, alcançar uma perspectiva intercultural não constitui tarefa fácil, uma vez que 

o fato de tomar como referência somente a própria cultura para avaliar experiências distintas é 

uma tendência natural do ser humano, desse modo Ŗo etnocentrismo, de fato, é um fenômeno 

universal. É comum a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade, ou mesmo a 

sua única expressãoŗ (LARAIA, 2008, p. 73).  

O etnocentrismo, conforme explica Casal (2003), é um fenômeno social que se define 

como a crença na superioridade inerente do grupo a que um indivíduo pertence e de sua cultura. 

Muitas vezes, pode vir acompanhado por sentimentos de menosprezo em relação às pessoas que 

não pertencem à cultura do etnocêntrico, o qual tende a avaliar negativamente tudo que provém 

do estrangeiro, e percebe e julga a outras culturas tomando como parâmetro a sua própria. 

De acordo com Arnold e Brown (2000), a aquisição de uma língua pode ser afetada pelo 

choque cultural, o qual pode ser definido como a ansiedade devido à desorientação criada ao 

entrar em contato com uma nova cultura. 

Isso acontece, como explica Casal (2003), porque ao nos submetermos à aprendizagem 

de outra língua, não partimos do zero, fazemos uso de nossas experiências e de nossos 

conhecimentos prévios para abordar a nova cultura em questão. Sendo assim, as comparações se 

tornam frequentes, muitas vezes odiosas, mas inevitáveis ao longo do processo de 

reconhecimento da outra cultura. 

Mais uma vez a visão etnocentrista toma lugar e acentua os choques culturais por meio 

de um efeito denominado efecto escaparate,
3
 esclarecido por Casal (2003) como uma metáfora 

para designar o fato de observarmos o outro de fora, do nosso próprio lugar, através de uma 

                                                 
3. Efeito vitrine. 
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vitrine que não nos permite aceitá-lo ou compreendê-lo diante de seus comportamentos 

linguísticos e condutas sociais. 

No contexto de ensino-aprendizagem de LE, Casal (2003, p. 24) comenta que  

 
Es preciso fomentar no sólo la fluidez linguística, sino también la fluidez 

cultural realizando actividades que supongan una Ŗprovocaciónŗ para el 

trabajo comparativo de los modos de ser y de hacer de los nativos de las 

diferentes culturas. (...) cultivar las cualidades para lograr una comunicación 

intercultural eficiente requiere tiempo y esfuerzo, porque supone adquirir 

habilidades en los procesos básicos de adaptación cultural, interiorizar 

marcos cognitivos para su análisis, intentando superar el etnocentrismo y 

desarrollando aprecio y respeto por la propia cultura y por las diferencias 

culturales. 

 
Kramsch (2001) discute a importância de se formar falantes interculturais, aqueles 

capazes de lidar com situações diversas e reconhecer as diferenças. Por isso, questiona o mito 

do falante nativo, desconstruindo a autoridade que lhe é outorgada pelo fato de haver nascido, 

haver sido educado e pertencer a uma comunidade de falantes nativos. Essa autora mostra que o 

verdadeiro privilégio reside no fato de o aprendiz ou o professor de línguas manter uma postura 

intercultural. Assim, advoga por um falante intercultural como sinônimo daquele que tem a 

capacidade de selecionar as formas apropriadas exigidas por certo contexto social de uso da 

língua, afirmando, ainda, que Ŗo privilégio do falante intercultural é, de fato, um privilégio 

eminentemente verbalŗ (KRAMSCH, 2001, p. 37). 

A fim de demonstrar como os conceitos acima relacionados aparecem nos filmes em 

questão, faremos uma breve leitura dos enredos, mostrando como tais concepções podem ser 

observadas neste tipo de material e aproveitadas nas aulas de E/LE com foco na 

interculturalidade. 

 
Sobre os filmes em análise 

 

Espanglês  

 

Espanglês (2004) narra a história de Flor, uma mexicana que vive a realidade de muitos 

imigrantes nos Estados Unidos, em busca de uma vida melhor para si e para a filha. Entretanto, 

apesar de ultrapassar a fronteira física que divide o México e os Estados Unidos, a personagem 

não ultrapassa os limites culturais diante da nova realidade que se lhe é apresentada. Essa 

barreira imposta pela personagem a faz se restringir aos domínios de uma comunidade mexicana 

dentro do novo país de residência Ŕ há a existência de uma cultura dentro da outra, no caso, 

latinos nos Estados Unidos. 

 Durante 6 anos no país estrangeiro, Flor se recusa a aprender o inglês, fator que se 

explica pela não necessidade instaurada durante todo esse tempo e pela própria crença de que a 

manutenção de suas origens e de sua identidade era imprescindível para a educação da filha, 

além de funcionar como uma proteção contra os Ŗperigosŗ que pudessem afligir-lhe no novo 

contexto. Há um condicionamento da própria personalidade ou identidade, por isso mãe e filha 

devem se preservar para manter as raízes latinas. Cria-se, então, um fator hermético dentro de 

suas próprias raízes culturais e linguísticas. 

Somente diante da possibilidade de trabalhar na casa de uma família americana, a 

família Claskys, e de ganhar um melhor salário, é que Flor finalmente entra no país estrangeiro, 

atravessando o abismo cultural que a separava da cultura norte-americana. Ela enfrenta vários 

choques culturais que a levam a sentir a necessidade de aprender inglês e expressar sua opinião, 

suas angústias, dúvidas e anseios. A nova relação estabelecida com a família para quem trabalha 

a envolve nos conflitos entre pais e filhos, marido e mulher, e com a avó das crianças que 

também vive na mesma casa.  
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Em muitos momentos percebe-se que o intercâmbio linguístico pode trazer tanto muitos 

benefícios como muitos inconvenientes, pois quando ainda não sabia inglês, Flor tinha 

condições de se afastar de muitos problemas, simplesmente ignorando-os. O fato de passar a 

conhecer a língua significa adentrar ainda mais profundamente o universo do outro.  

O que se observa é que Flor só toma a atitude de realmente aprender o novo idioma 

quando sente sua autoridade como mãe ameaçada. A partir do momento em que vai perdendo 

espaço para os outros na educação da filha e sente a necessidade de encontrar um melhor 

emprego, ela investe, verdadeiramente, em seu aprendizado. O que percebemos, também, é que 

não houve nenhum esforço, por parte da família americana, em compreendê-la. O fator de 

estranhamento para os Claskys foi: como alguém que está aqui ou vive aqui não sabe inglês? O 

que deixa transparecer é a surpresa: como pode alguém no planeta não saber inglês?  

O conflito identitário que mãe e filha experimentam também se deixa ver nos traços 

linguísticos, ao final, quando Cristina se dirige à mãe em inglês e esta é capaz de interagir na 

mesma língua. Nesse mesmo momento as identidades se fundem, ora falam em espanhol, ora 

em inglês, sem o empecilho de nenhum mal-entendido ou risco de não efetivação da 

comunicação.  

 

Albergue Espanhol 
 

Xavier, estudante francês que vai a Barcelona estudar Economia através da famosa 

bolsa de estudos, Erasmus,
4
 revela, em seu comportamento, curiosidade, mesmo não dominando 

a língua espanhola, o personagem se aventura e se mostra relativamente aberto para lidar e 

estabelecer relações no novo ambiente cultural em que se encontra. Ao início, sofre com as 

barreiras culturais das dificuldades iminentes que ele próprio já imagina antes de chegar ao país 

onde viverá por cerca de um ano.  

Uma vez instalado no novo território, criam-se outras barreiras, outros choques 

culturais: as perspectivas se transformam e as primeiras impressões vão marcando e 

caracterizando o modo de ver e perceber a nova situação que o envolve. Contudo, isso se dá sob 

uma ótica etnocentrista, baseada no que se deixou para trás, neste caso, a vida na França. Xavier 

passa a estranhar o outro, mas esse estranhamento não se dá nem mesmo no nível comparativo, 

pois ainda não se identifica com o espaço nem tampouco com a cultura local. 

Chega-se ao ponto em que a necessidade se faz presente e, ainda que Xavier se sinta 

autossuficiente, o contato com o meio e com os outros se torna imprescindível. E essa 

necessidade se revela no fato de o personagem ter que buscar um lugar fixo onde se instalar. A 

barreira linguística também aparece, porque, embora Xavier se comunique no idioma 

estrangeiro, há momentos em que fica impedido de estabelecer uma interação efetiva por não 

relevar ou por desconhecer pontos culturais essenciais que permeiam a linguagem daquele lugar 

específico em que se encontra. 

Aos poucos, o personagem começa a estabelecer comparações entre o que faz parte 

dele, de sua cultura e o que está no nível de sua abstração para entender o outro. Assim, passa a 

ver pontos em comum entre Barcelona e Paris e observa que o mundo está dividido em 

diferentes hábitos, em diferentes identidades. O albergue
5
 onde vive passa a ter papel 

fundamental na (re)configuração da nova realidade. Por isso, pode-se dizer que a identificação 

que tem com os outros moradores do albergue se dá porque eles também são de fora e passam 

ou já passaram por experiências semelhantes de estranhamento, comparações e dificuldades em 

lidar com questões culturais e entendê-las ao ponto de integrarem-se ao novo ambiente. 

                                                 
4. Programa de bolsas que apoia a mobilidade acadêmica dentro da União Europeia. Recebe este nome 

graças ao filósofo europeu Erasmo de Roterdão, o qual estudou em vários países europeus, aplicando à 

sua carreira o modelo de mobilidade. 

5. sm. 1. hospedaria. 2.lugar onde se acolhe alguém por caridade; asilo.3.refúgio, abrigo. Neste contexto, 

casa ou apartamento dividido entre estudantes em país estrangeiro. 
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O albergue, como o próprio personagem conceitua, é uma verdadeira Babilônia, uma 

vez que vivem ali uma inglesa, que mais tarde também recebe o irmão, um italiano, um alemão, 

uma espanhola, uma belga e Xavier, o francês. O aspecto linguístico não é o único ou principal 

obstáculo para ser encarado pelo grupo, os estilos de vida, hábitos e personalidades são 

elementos difíceis de serem assimilados quando todos devem conviver harmonicamente dentro 

de uma casa. Está aí um dos maiores desafios enfrentados dentro do albergue. É justamente o 

fator necessidade que mantém a convivência entre as diferenças, pois cada um precisa do 

albergue para viver, dada a realidade financeira em que se encontram. 

O processo de identificação, por parte de Xavier, vai se intensificando e o novo deixa de 

ser apenas uma imagem e passa a fazer parte do pensamento. O personagem, ao conviver com a 

cultura anfitriã, vai fixando raízes e se reconhecendo. Passa-se da visão etnocentrista à 

etnorrelativista.  Além disso, observa-se a competência linguística adquirida por Xavier, a qual 

não se daria se ele não se abrisse à nova experiência, o jovem se expõe mais à cultura e 

frequenta novos lugares.  

Por outro lado, é perceptível a postura etnocêntrica de outro personagem, o professor, 

que se recusa a dar aulas em espanhol, deixando claro que quem vive na Catalunha deve saber 

catalão. Em razão disso, os personagens buscam entender que fatores impedem que o professor 

fale espanhol durante as aulas e enfrentam, mais uma vez, o desafio de entender as múltiplas 

identidades que se apresentam naquele lugar. 

Os mal-entendidos linguísticos, também, são comuns dentro do albergue. Há momentos 

que tais mal-entendidos causam situações constrangedoras, intensificando os choques culturais. 

Em situações assim, o inglês aparece em lugar de destaque, mas não como língua de cultura, 

aquela que se estuda, se busca e se conhece por interesse afetivo, e sim como uma ferramenta 

universal ainda indispensável mesmo em muitos contextos europeus que têm outras línguas 

como o francês, o italiano, o alemão e o espanhol. 

Paulatinamente, Xavier vai adaptando-se à nova condição e mostrando em si a imagem 

a qual quer que os outros vejam. Já não há mais estranhamento, porque seu olhar sobre a 

realidade espanhola que conheceu se transforma, cria-se um olhar familiar característico, que 

passa a fazer parte de sua identidade. Ele observa os espaços físicos e psicológicos com 

naturalidade ou nem mesmo os observa mais, pois já são parte dele, de sua realidade. Há 

momentos, em sonho ou delírio, em que chega a acreditar ter perdido sua língua materna. Uma 

nova identidade é construída. 

Ao voltar para França, Xavier faz o processo inverso, agora ele é Ŗestrangeiro de si 

mesmoŗ, passa a observar o que nunca observou. Sente-se um verdadeiro turista, Ŗestranhando o 

familiarŗ, uma vez que entra na Espanha através de Erasmus, mas sai de lá pensando Erasmus, 

isto é, em uma perspectiva intercultural ou pluricultural. 

 
Usando os filmes na sala de aula de língua estrangeira: foco na interculturalidade 

 

As duas breves leituras dos filmes em questão nos levam a pensar em como utilizá-los 

no contexto de sala de aula com o foco na interculturalidade. Somente assisti-los não é a 

proposta. O que se propõe é que, a partir deles ou de cenas selecionadas brevemente pelo 

professor, se trabalhe sob uma perspectiva intercultural, seja na realização de tarefas 

comunicativas seja na execução de atividades.  

O uso do material autêntico nos leva a possibilidades variadas de se acoplar outras 

fontes também autênticas durante a realização da aula, textos da internet, discussões sobre 

conhecimentos gerais, cultura, aspectos específicos e estereotipados de cada lugar mostrado 

pelos filmes, atualidades e situações polêmicas no mundo em que vivemos. Em Espanglês 

(2004) temos clara a questão problemática da imigração nos Estados Unidos, a importância de 

se falar inglês. Em Albergue Espanhol (2002), por sua vez, observamos uma série de 

estereótipos que fazem parte do imaginário coletivo dos personagens, já que cada um concebe a 

cultura do outro tomando a sua como referência no primeiro momento; as peculiaridades de 
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comunidades bilíngues na Espanha, contexto bem diferenciado para os próprios personagens 

que não convivem com outros idiomas oficiais em seus países de origem.   

Assim, podemos dar às aulas de LE uma nova configuração, mantendo o enfoque 

comunicativo e ao mesmo tempo desfazendo barreiras e abrindo as fronteiras para uma 

perspectiva intercultural. 

 
Considerações finais 

 

O trabalho com o material autêntico nos possibilita visualizar, interpretar e compreender 

outras realidades, rumo a uma perspectiva intercultural. Segundo Duarte (2002), ver filmes é 

uma prática tão importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, 

quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais. 

É certo que lidar adequadamente com os filmes pode ser mais complexo do que se 

pensa, como afirma Mocellin (2002, p. 38), Ŗpara um bom trabalho pedagógico, não basta 

escolher filmes que tenham imagens fortes, enredo compreensível e curta duração. É preciso 

promover a interação entre professor, alunos e a obra apresentadaŗ. Pensando-se assim, 

observamos que muitas tarefas ou atividades podem ser direcionadas, a partir dos filmes, de 

forma dinâmica e autêntica durante as aulas, visando ao reconhecimento da própria cultura e da 

cultura do outro ao mesmo tempo.  
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RESUMEN: La incorporación de la Lengua Española a los Programas de Postgrado como opción de 

Lengua Extranjera ha reforzado la necesidad de creación de un proyecto de extensión del Español 

Instrumental. Nuestro principal objetivo fue dar subsidios para la práctica de la lectura instrumental en 

lengua española a los interesados en ingresar en Programas de Postgrado. Y fomentar el uso de 

estrategias de lectura, nociones de gramática y los fundamentos de la lengua buscando la lectura e 

interpretación de varios tipos de textos de distintas áreas del conocimiento. De esa manera presentamos 

en ese artículo nuestra experiencia con el Proyecto Español Instrumental: lectura e interpretación de 

textos. 

PALABRAS CLAVE: Español Instrumental; estrategias de lectura; interpretación. 

 

RESUMO 

A incorporação da Língua Espanhola aos Programas de Pós-Graduação, como mais uma opção de 

proficiência em Língua Estrangeira reforçou a necessidade da criação de um projeto de extensão de 

Espanhol Instrumental. Nosso objetivo principal foi dar subsídios para a prática da leitura instrumental 

em Língua Espanhola aos interessados em ingressar em Programas de Pós-Graduação. E também 

fomentar o uso de estratégias de leitura, noções de gramática e fundamentos da língua visando a leitura 

e interpretação de vários tipos de texto de diversas áreas do conhecimento. Desta forma, apresentamos 

aqui nossa experiência com o Projeto Espanhol Instrumental: leitura e interpretação de textos. 

PALAVRAS-CHAVE: Espanhol Instrumental; estratégias de leitura; interpretação. 

 
Introdução  

        

O projeto de extensão Espanhol Instrumental: leitura e interpretação de textos surgiu a 

pedido dos professores e funcionários do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação 

(CEPAE), da Universidade Federal de Goiás. Esse interesse se deve a incorporação da Língua 

Espanhola aos Programas de Pós-Graduação, como mais uma opção de proficiência em Língua 

Estrangeira, bem como, a confiança na aprovação pela Ŗaparenteŗ facilidade que as semelhanças 

entre o espanhol e o português apresentam. 

 As primeiras edições deste projeto aconteceram em 2004 e 2005 e desde então já havia 

uma característica multidisciplinar dada a heterogeneidade dos participantes. Sempre entre 15 e 

20 pessoas, funcionários, docentes e pessoas da comunidade, de quase todas as áreas do 

conhecimento (Pedagogia, Matemática, Física, História, Letras, Educação Física, Geografia, 

Filosofia, Administração, Turismo entre outras) e interessados em programas de Mestrado e 

Doutorado em Goiânia, Brasília, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O objetivo principal do 

projeto sempre foi dar subsídios para a prática da leitura instrumental em Língua Espanhola aos 

interessados em ingressar em Programas de Pós-Graduação. Os objetivos específicos foram: a 

prática de estratégias de leitura, noções de gramática e fundamentos da Língua Espanhola a 

partir da leitura e interpretação de textos de vários estilos e de diversas áreas do conhecimento. 

Nas duas primeiras edições o curso foi ministrado por uma única professora do CEPAE. 

Em 2009 o projeto foi retomado e cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

com, inicialmente, 20 participantes. Estes eram, em sua maioria, professores e funcionários do 

CEPAE, graduandos, graduados e pós-graduados da Universidade e da comunidade 

universitária de outras Instituições. As áreas do conhecimento eram Artes, Letras, Geografia, 

História, Biologia, Pedagogia, Matemática e Turismo (Planejamento Turístico). Os objetivos 

seguiram sendo os mesmos. A versão mais recente do curso foi ministrada por duas professoras 
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do CEPAE que revezaram as aulas e a prática. Cada semana uma se ocupava das atividades de 

leitura e interpretação com os alunos. 

 

Metodologia do curso  

 

Como metodologia de ensino, fizemos uso das estratégias de leitura para o 

entendimento e solução dos problemas de interpretação dos textos. Realizamos a leitura de 

textos jornalísticos, literários, didáticos, todos autênticos, além de músicas, do filme Volver de 

Pedro Almodóvar e vários documentários sobre a cultura, geografia e história de países que 

possuem o espanhol como língua materna.  

A pedido dos alunos, as aulas foram ministradas em língua espanhola. Eles também 

solicitaram a realização de atividades de gramática (exercícios estruturais escritos), às quais 

também inserimos textos baseados na gramática explícita indireta (ROMERO; MARTÍN, 2001), 

em que se usam atividades de conscientização gramatical de maneira que permita ao aluno 

construir, através de um processo de descobrimento progressivo, uma representação mental ou 

regras sobre os fenômenos gramaticais. O trabalho com a gramática explícita indireta estimula o 

aluno a analisar e a compreender as propriedades formais e funcionais dos fenômenos 

gramaticais para chegar a dedução e posteriormente à regra. O aluno torna-se consciente, 

responsável, autônomo e participativo em seu processo de aprendizagem (ROMERO; MARTÍN, 

2001).   

Posteriormente, os aprendizes foram convidados a contribuir com textos de suas áreas 

de conhecimento e a leitura coletiva era feita sempre com o auxílio do profissional da área. 

Tendo em vista a diversidade de áreas de interesse dos participantes; outra metodologia usada 

foi a do estudo dirigido, momento em que nossos alunos determinavam a escolha dos temas dos 

textos a serem analisados, de acordo com suas áreas de atuação profissional.  

Para o exercício da leitura eficiente, Carrel (1989) apud Farrell (2003) chama a atenção 

para dois tipos de conhecimento: o conhecimento das estratégias eficazes de leitura e o controle 

que os leitores têm de suas próprias ações enquanto lêem com diferentes objetivos, no nosso 

caso, compreensão textual e tradução. Farrell (2003, p. 40) nos apresenta um modelo 

mnemônico de estratégias de leitura (M-I-R-R-O-R-S) em que nos baseamos para Ŗtreinarŗ 

nossos alunos quanto ao uso das estratégias, para que pudessem melhorar sua compreensão de 

leitura.  

  
Tipos de texto  

 

Como conhecíamos o nosso público, após um levantamento feito no primeiro dia de 

aula, e de posse dos objetivos que pretendíamos alcançar, traçamos o planejamento de nosso 

material didático. Neste planejamento, usamos textos jornalísticos, de revistas, livros, periódicos 

específicos (para abarcar as áreas do conhecimento), literários, cartas, músicas entre outros, com 

o objetivo de familiarizar os alunos com diferentes textos autênticos e desenvolver seu 

conhecimento textual.  

Neste processo de ensino-aprendizagem baseado em textos escritos de distintas 

tipologias, procuramos conduzir nossos alunos para um modelo sociointeracional de leitura 

(KLEIMAN, 2000), valorizamos a interação entre nossos leitores, o texto e os autores dos 

textos. A partir de uma perspectiva discursiva, pode-se considerar que tanto quem escreve 

quanto quem lê o texto produz significados e sentidos, em uma relação de troca entre leitor, 

escritor e o texto. A situação, o contexto social e histórico dos leitores também determinam os 

sentidos de um texto, fazendo da leitura um processo interativo, cognitivo e situado socialmente 

(KLEIMAN, 2000).  

Para Kleiman (1993), um material orientado para o desenvolvimento da compreensão 

leitora deve iniciar a sua proposta pelas técnicas orientadas, aumentando gradualmente o grau de 

dificuldade: das mais fáceis para as mais difíceis. Procuramos elaborar o material de maneira 
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que em cada aula nossos alunos passassem a conhecer uma estratégia de leitura diferente. Em 

nosso programa de curso, uma vez selecionado o material com as diferentes tipologias textuais, 

nos preocupamos com a estruturação dos exercícios, tanto de compreensão textual quanto os 

gramaticais, para articular a bagagem cultural de nossos alunos com o novo conhecimento. 

  
Estratégias de leitura utilizadas 

 

Inicialmente realizávamos em conjunto com os alunos uma exploração do tema, onde 

colocávamos perguntas que ativavam o conhecimento prévio do tema a ser lido e discutido.  

Quanto às estratégias de conhecimento prévio, os alunos contribuíam e inferiam com seus 

conhecimentos linguísticos da língua materna (português), com seus conhecimentos de mundo e 

os conhecimentos linguísticos da segunda língua (WENDEN; RUBIN, 1987 apud LÓPEZ, 

2000), quando possuíam.  Logo fazíamos uma leitura superficial; em seguida uma Ŗvarreduraŗ 

no texto, o skimming (leitura rápida e eficiente, com compreensão global do tema) e sempre que 

necessário, uma tradução em português. Passávamos então a uma leitura detalhada em busca de 

dados específicos (scanning) (LÓPEZ, 2000, p. 30-31). Só então, no momento pós-leitura, 

fazíamos a reflexão sobre o tema estudado, com o propósito de conduzir os alunos na reflexão 

sobre o novo conhecimento que adquiriram com a leitura. 

Com o uso das estratégias, os alunos passaram a questionar apenas as estruturas e 

palavras desconhecidas e realizavam, cada um a sua maneira, seu próprio texto em português 

baseando-se nas discussões feitas em classe com o grupo.  

 
Modelo mnemônico de estratégias de leitura (M-I-R-R-O-R-S), (FARREL, 2003, p. 40) 

1.     Ativar o conhecimento prévio  

2.     Prever/ inferir contextos 

3.     Ler rápida e superficialmente 

4.     Ler buscando detalhes 

5.     Adivinhar o significado de palavras desconhecidas 

6.     Reconhecer tipos de textos  

7.     Identificar tópicos e ideias principais em trechos do texto 

8.     Exercícios de reconhecimento de palavras (que não configura especificamente uma estratégia 

de leitura) 

 

Outra metodologia que utilizamos foi o lúdico. A partir de atividades lúdicas (jogos, 

figuras, bonecos, objetos típicos) os alunos interagiram com vocabulário específico de textos 

didáticos e assim ampliavam seus conhecimentos antes da leitura do texto. Com o texto em 

mãos, as dificuldades apresentadas eram, em sua maioria, relativas a estruturas gramaticais 

(verbos, conectivos, pronomes etc.).  

Como nossas aulas eram ministradas em língua espanhola, propusemos a análise do 

filme Volver de Pedro Almodóvar, cuja temática é a pedofilia, as relações familiares e sociais. A 

proposta era proporcionar uma mostra de língua (tanto as falas quanto as legendas estavam em 

espanhol) e discutir as particularidades que podiam ser percebidas das diferentes áreas do 

conhecimento: obras de artes presentes no filme; o espaço geográfico e os diferentes pontos 

turísticos presentes nos povoados espanhóis de Granátula, Calzada, Valenzuela e Almagro e 

nos bairros madrilenhos de Tetuán e Vallecas; de que maneira o abuso sexual pode afetar 

psicologicamente uma pessoa, etc. As discussões foram conduzidas pelos alunos e foram 

esclarecedoras, a partir do ponto de vista de suas áreas de conhecimento. 

 
Desenvolvimento instrumental  

 

Percebemos que ampliando o conhecimento de vocabulário específico, e assim o léxico 

dos alunos na língua alvo, eles focaram sua atenção para o entendimento das particularidades da 
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estrutura da língua espanhola e para a interpretação do texto, pois a dedução de um significado a 

partir de seu contexto é preferível a definições literais (FERRO; BERGMANN, 2008, p. 99). 

Este aprendizado para nós se traduziu no efetivo conhecimento da língua-alvo, pois o emprego 

desta estratégia reforça a ideia de leitura textual em oposição à decodificação. 

A cada aula o uso das estratégias de leitura se tornou mais efetivo, de maneira autônoma 

eles passaram a conseguir, individualmente ou com a ajuda do grupo, solucionar a maioria das 

dificuldades de compreensão textual. Quando recorriam às professoras já haviam esgotado as 

possibilidades de solução dos problemas, diferentemente da conduta inicial de certificar-se do 

significado de cada um dos elementos da frase. O processo de leitura não depende apenas da 

capacidade de compreensão linguística do leitor, mas da rede de significados que ele possui em 

mente no momento em que analisa o texto (FERRO; BERGMANN, 2008, p. 81). Procuramos 

como orientadoras de seus estudos, centrar a leitura de nossos alunos no diálogo que eles 

estabeleciam com o texto, em seu processo de significação. 

 
Considerações finais 

 

Ao pensarmos na estrutura de um curso de língua estrangeira instrumental, pensamos 

que os alunos vão realizar traduções de textos e assim vão construindo seu conhecimento e 

instrumentalizando sua leitura. Entretanto a proposta aqui apresentada não se enquadra nesta 

descrição, pois trabalhou a partir da necessidade de contato e conhecimento da língua e acima 

de tudo com as preferências dos aprendizes. Utilizamos diversas ferramentas como suporte para 

uma aprendizagem mais espontânea e menos rígida da língua. Trabalhamos a ludicidade e 

trouxemos outros elementos como exercícios e a compreensão oral a pedido dos alunos 

Quando perguntados sobre a preferência em ter aulas na língua estrangeira, o grupo 

explicou que a verbalização do texto na língua, ou seja, a pronunciação correta das palavras 

permitia o rápido reconhecimento dos cognatos verdadeiros, o que não acontecia quando 

realizavam a leitura do texto sozinhos. Esclareceram que o input auditivo auxiliou na 

memorização dos fonemas da língua e trouxe autonomia para a leitura individual.  

As atividades lúdicas com vocabulário específico, o filme, os documentários e os 

exercícios de gramática deram uma fisionomia atraente para um curso de leitura instrumental. 

Este curso, por ter sido programado para um grupo de alunos com necessidades específicas, 

contou com uma diversidade de materiais e exercícios para que nossos alunos pudessem 

diferenciar as várias estratégias de aprendizagem que utilizam quando estão diante de um texto 

em língua estrangeira, o que inconscientemente já praticam em língua materna (SANTOS, 2000, 

p.128). 
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Anexo A – Programa do curso 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação. 

Elaboración y estructuración de programa de curso 

 

Nombre del curso: Español Instrumental: lectura e interpretación de textos. 

Carga horaria semestral: 30 horas, 15 clases de 90 minutos. 

Semestre/año: primer semestre de 2009. 
 

Público: profesores, alumnos y funcionarios de CEPAE, graduandos, graduados y posgraduados de la 

Universidad y de la Comunidad Universitaria de otras Instituiciones. 20 participantes: 5 de la comunidad 

externa, 5 profesores de CEPAE, 1 alumna de la Enseñanza media de CEPAE y 9 de la graduación de la 

universidad.  
 

Ementa: Desarrollo de la habilidad de comprensión lectora de textos en español; instrumentalizar los 

alumnos para que puedan leer textos técnicos, científicos, periódicos, literarios, didácticos, auténticos. 
 

Objetivo General: Dar subsidios para la práctica de lectura instrumental en Lengua Española a los 

interesados en ingresar en programas de posgrado. 
 

Objetivos específicos: La práctica de estrategias de lectura, nociones de gramática y fundamentos de la 

Lengua Española a partir de la lectura instrumental de textos de distintas tipologías y de las diversas áreas 

del conocimiento.  
 

Contenido programático:  

 

a) Revisión y consolidación de estrategias de lectura: 

- Skimming (lectura rápida y eficiente, con comprensión global del tema) 

- Scanning (lectura detallada en busca de datos específicos) 

- Inferencias (conocimiento previo, elaboración de hipótesis) 

- Los falsos cognatos. 

b) Estructuras gramaticales: 

- alfabeto,  

- artículos,  

- sustantivo,  

- preposición,  

- adjetivo,  

- verbos en: presente, pretéritos (perfecto, indefinido) y futuro de indicativo. 

- adverbio,  

- pronombres,  

- conjunciones,  

- numerales, 

- acentos diacríticos. 

c) Léxico según el tema específico.   

d) Lectura e Interpretación textual. 
 

Metodologia: Clases expositivas y dialogadas. Actividades de lectura de textos de distintas tipologias, 

individuales y en grupo. Ejercicios estructurales de gramática. Presentación de textos de los participantes 

de sus áreas de conocimiento. 
 

Recursos: Hojas fotocopiables con los contenidos y textos del cronograma. Rotulador y pizarra. Aparato 

de sonido. DVD y televisión. Canciones. Película Volver, de Pedro Almodóvar. 
 

Evaluación: Frecuencia y participación en las clases. Presentación de textos de diversas áreas del 

conocimiento.  
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Anexo B – Exemplo de texto e Atividades de Compreensão Textual e Gramática 
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Anexo C – Exemplo de textos e Atividades de Compreensão Textual 
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Anexo D – Exemplo de Texto e Atividades de Gramática 
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ESTRANGEIRISMOS DE LÍNGUA INGLESA NO COTIDIANO  

DOS ALUNOS BRASILEIROS: O QUE É REALMENTE CONHECIDO 
 

Guido de Oliveira Carvalho (UEG-Inhumas) 
 

 

ABSTRACT: It is usual to see on media that Brazilians have an intense contact with English through 

foreign words. As this contact is a factor which can influence the learning of English in the schools, our 

aim was to find out what is the knowledge Letras students have about those words. The research was 

done with samples from magazines and newspapers presented to the students. We found that through the 

context it is possible to deduce meaning and more the reading, more the knowledge and the learning of 

these words. 

KEY WORDS: teaching; learning; English language; foreign words.  

 

RESUMO: É comum vermos na mídia informações de que o brasileiro tem um intenso contato com a 

língua inglesa, através de estrangeirismos como baby, light, stress, download, flat, etc. Como esse 

contato é fator que pode influenciar no aprendizado de língua inglesa nas escolas, nosso objetivo foi o de 

verificar qual o conhecimento que os alunos de Letras têm dessas palavras e expressões. A pesquisa foi 

realizada com exemplos de revistas e jornais apresentados aos alunos. Constatou-se que pelo contexto é 

possível deduzir significados e quanto mais leitura dos veículos de informação, maior o conhecimento e o 

aprendizado desses vocábulos.  
PALAVRAS-CHAVE: ensino; aprendizagem; língua inglesa; estrangeirismos. 

 
Introdução 

 

Na história ŖAprendendo a Lerŗ,
1
 Chico Bento, um personagem rural de Maurício de 

Sousa, procura desenvolver sua leitura porque está de viagem marcada para visitar um primo da 

cidade. Com a ajuda do amigo Zé, ele desenvolve sua habilidade de ler placas para não passar 

vexame quando estiver na cidade grande. Contudo, quando ele desce do ônibus fica atônito por 

não entender as placas, uma vez que elas estão escritas em inglês. 

O espanto de Chico Bento é comum a muitos brasileiros que se deparam no dia a dia com 

a presença de estrangeirismos em placas, nomes de lojas, revistas, televisão, rádio, publicidade, 

músicas e expressões de trabalho, conforme  exemplificam Paiva (1996), Scalzo (1997) e Maria 

(2000). 

De acordo com Garcez e Zilles (2001, p. 15), estrangeirismo é Ŗo emprego, na língua de 

uma comunidade, de elementos oriundos de outras línguas.ŗ Um dos fatores responsáveis por 

essa influência de línguas é a globalização, que tomou contornos mais definidos desde o início 

dos anos 90 (ALCÂNTARA; SALGADO, 2002). Um dos objetivos do capitalismo é que haja 

livre comércio entre as nações, o que leva também ao contato entre os povos e sua cultura e 

língua. Esse contato implica frequentemente em influências mútuas, contudo, quando um país se 

destaca como potência, como os Estados Unidos, é também frequente que ele exerça mais 

influência sobre os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil (SCALZO, 1997; 

UNES, 1999; SANTOS 2004). 

A globalização e os meios de comunicação Ŕ em especial, a internet Ŕ propiciam contato 

entre os países (NASCIMENTO, 1997).  O consequente contato de línguas é considerado pelos 

linguísticos como normal, afinal a língua é um organismo vivo (UNES, 1999). Contudo, os 

puristas de plantão consideram-no lesivo ao patrimônio cultural nacional. No Brasil, uma das 

reações mais extremadas ao assunto foi a realizada pelo Deputado Aldo Rebelo, que em 1999, 

colocou em votação na Câmera o Projeto de Lei no. 1676, com o objetivo de coibir os 

                                                 
1. História publicada na Coleção Um Tema Só, n. 24, Ed. Globo, ago. 99, p. 28-32. 
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estrangeirismos. Segundo Rebelo,
2
 a presença dos estrangeirismos dificulta a comunicação e 

constrange aqueles que não têm acesso à língua inglesa. 

A reação ao projeto não tardou a vir. De um lado puristas, principalmente professores de 

português mais tradicionais, apoiavam o projeto. De outro, linguistas de renome, como Bagno 

(2001), Possenti (2001) e Schmitz (2001), criticaram o projeto, considerando-no descabido. Para 

eles, a solução para o problema não é proibir estrangeirismos, mas investir na educação e 

cultura dos brasileiros. 

Os meios de comunicação vez ou outra apresentam uma lista dos estrangeirismos 

presentes no cotidiano do brasileiro. Alguns são considerados positivos, quando denominam 

coisas para os quais a língua portuguesa não tem palavras, outros são considerados negativos, 

por serem adotados mesmo quando há, em português, palavras com o mesmo significado 

(SCHMITZ, 2001; CIPRO NETO
3
) 

Em alguns textos, há um certo exagero nas citações, como por exemplo, em Scalzo (1997, 

p. 124): 

 
João da Silva teve um dia estressante. Enfrentou um rush danado e chegou 

atrasado ao meeting com o sales manager da empresa onde trabalha. Antes 

do workshop com o expert em top marketing, foi servido um brunch, mas a 

comida era muito light para sua fome. À tarde, plugou-se na rede e conseguiu 

dar um download em alguns softwares que precisava para preparar seu paper 

do dia seguinte. Deletou uns tantos arquivos, pegou sua pick-up e seguiu para 

o point onde estava marcada uma happy hour. Mais tarde, no flat, ligou para 

o delivery e traçou um milk-shake e um hambúrger, enquanto assistia ao 

Non-Stop na MTV. Á noite, pôs sua camisa mais fashion, comprada num sale 

do shopping, e foi assistir a Shine no cinema. Voltou para o apart-hotel a 

tempo de ver um pedaço de seu talk-show preferido na TV. 

 
Uma leitura atenta do texto mostra sua artificialidade. A probabilidade de o brasileiro 

necessitar utilizar tantos estrangeirismos em um único parágrafo é mínima. Contudo, o autor do 

texto reconhece que a língua pode desaparecer, mas não por influência dos estrangeirismos.  

Moraes (2001) divide a incorporação de palavras em inglês no português em três 

categorias: existem palavras que são usadas em sua forma original (recall, site); palavras que 

são aportuguesadas (clicar, de click; videoteipe, de videotape); e palavras que geram outras 

palavras em português (deletar, do verbo em inglês delet; printar, do verbo print). O autor 

afirma que o uso constante das palavras em língua inglesa as torna compreendidas até por quem 

não fala a língua.  

Nossa pesquisa investigou esta questão, com o objetivo de verificar o grau de 

conhecimento dos estrangeirismos em língua inglesa que os alunos do curso de Letras possuem. 

O brasileiro está se habituando ao uso de estrangeirismos. No trabalho, na música, nos 

esportes, na informática, nos filmes, nas revistas, em casa, nas escolas e nas ruas tornou-se 

comum ver empréstimos de palavras e expressões, principalmente, de língua inglesa.  

Pellegrini (1999) sugere que a exposição intensa do brasileiro aos estrangeirismos pode 

ser o ponto de partida para o aprimoramento do aprendizado do aluno de Língua Inglesa através 

de atividades diversificadas e com ênfase na comunicação. Desta forma, é importante termos 

conhecimento do contato que os alunos das escolas têm com a língua inglesa no seu dia-a-dia. 

Esta pesquisa parte da premissa que há, de fato, a presença de estrangeirismos de língua 

inglesa. Entretanto, é nosso questionamento até que ponto esses vocábulos ou expressões são 

familiares aos brasileiros. 

 
 

                                                 
2. Entrevista a Costa e Garçoni (2000). 

3. Entrevista a Vicária (2000). 
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Metodologia 

 

Observa-se que estrangeirismos, principalmente de língua inglesa, são veiculados com 

frequência pela mídia. Em vista de tal fato consideramos a possibilidade de se investigar até que 

ponto os alunos têm conhecimento desses empréstimos. Para tanto propomos uma pesquisa
4
 

entre os alunos do curso de Letras, tratando-se de uma pesquisa de estudo de caso naturalístico e 

qualitativo. Segundo Johnson (1992) e Richards et al. (1992) quando se realiza um estudo de 

caso, o pesquisador investiga uma única unidade, que pode ser um professor, um aluno, um 

grupo de alunos, uma escola, uma comunidade, etc. O estudo de caso desta pesquisa é de caráter 

naturalístico, uma vez que as turmas de Letras pesquisadas já se encontram em funcionamento 

(JOHNSON, 1992).  

 Em um primeiro momento fizemos a leitura da bibliografia pertinente, pesquisamos e 

coletamos em revistas e jornais exemplos de estrangeirismos utilizados nessas mídias. Foram 

pesquisadas as revistas Istoé, Veja e Época e os jornais Diário da Manhã e O Popular, por 

serem os de maior veiculação na região. Como critério de escolha do estrangeirismo, 

selecionamos aqueles que aparecessem duas vezes, pelo menos, nas revistas e jornais 

pesquisados. 

 Em seguida, elaboramos dois questionários: o primeiro com respostas fechadas e abertas 

para traçar o perfil de leitura do pesquisado, o segundo com respostas abertas contendo quarenta 

palavras de língua inglesa. Essas palavras foram apresentadas aos pesquisados em duas etapas: 

primeiro em ordem alfabética e sem contexto; segundo com contexto. O propósito foi o de 

verificar o conhecimento dos alunos com palavras isoladas e dentro do contexto e relacionar 

esse conhecimento com o hábito da leitura.  

 O questionário foi aplicado a vinte alunos voluntários dos quatro anos do curso de 

Letras da UEG, Unidade Universitária de Itapuranga, no dia 29 de novembro de 2006 das 21:00 

às 22:30 horas. 

 A faixa etária dos voluntários é de dezenove a vinte e oito anos de idade, sendo que 

dezenove desses participantes são do sexo feminino e um do sexo masculino. 

 A escolha dos alunos do curso de Letras se deu pelo fato destes possuírem um contato 

mais frequente com a língua inglesa, o que pressupõe uma maior observação, por parte deles, 

dos estrangeirismos.   

 Visando proporcionar aos alunos mais espontaneidade nas respostas, sugerimos a 

utilização de pseudônimos. 

 
Relação de palavras e significados 

 

 Foram selecionados quarenta estrangeirismos retirados de revistas e jornais de maior 

veiculação na região da pesquisa. E quanto à significação, buscamos no Dicionário Aurélio 

Eletrônico – Século XXI – Versão 3.0, e na internet, quando não foi possível localizar o 

significado no referido dicionário. 

 

best-seller: livro que vende muito; 

blog: registro frequente de informações, diário pessoal; 

boom: período de rápida expansão de atividade econômica; 

check-up: exame de saúde geral, diagnóstico, análise de situação; 

cool: é um Řnovo legalř, uma junção de descolado + moderno + legal + original; 

design: modelo, planejamento, desenho; 

download: baixar arquivo da internet; 

drink: bebida alcoólica; 

                                                 
4. Esta pesquisa contou com a ajuda de dois alunos do Curso de Letras da UEG-Itapuranga, um bolsista 

(Pedro Ferreira) e uma voluntária (Naiane Queiroz Ribeiro). 
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fashion: o que esta em moda; 

fast food: comida rápida; lanche; 

game: jogo; 

happy hour:  encontros após o trabalho para descontrair, geralmente em bares; 

hobby: atividade prazerosa praticada nas horas livres; 

impeachment: destituição de um cargo governamental mediante crime de 

responsabilidade; 

kit: conjunto de utensílios; 

light: produtos com baixo nível de gorduras ou tóxico, simplificado, leve; 

link: elo de hipertexto; 

lobby: atividade paralela que busca influenciar decisões do poder público; 

look: aparência, visual; 

making of: filme paralelo que mostra os bastidores de um longa-metragem; 

marketing: conjunto de estratégias que buscam promover e sustentam um produto ou 

serviço no mercado consumidor; 

notebook: microcomputador portátil; 

on-line: em conexão; 

personal trainer: treinador pessoal; 

pet shop: loja com atendimento para animais domésticos; 

piercing: introdução de um metal esterilizado no corpo, usualmente para efeito estético; 

pop: popular; 

ranking: classificação de uma determinada categoria; 

reality show: programa televisivo que busca imitar algum aspecto da vida real; 

relax: relaxamento; 

remake: trabalho que tem o mesmo conteúdo de outro trabalho anterior (filmes, 

músicas...) 

script: roteiro (de filme), texto escrito; 

self service: quando a pessoa se serve; muito comum em restaurantes por quilo; 

sexy: encanto pessoal que provoca desejo sexual; 

show biz: indústria do entretenimento; 

site: sítio, endereço na web; 

stress: estresse, cansaço físico e mental; 

test drive: curto passeio em um veículo para testá-lo em funcionamento; 

thriller: narrativa, peça de teatro ou filme empolgante ou que inspira horror; 

workshop: reunião de trabalho e/ou treinamento. 

 
Análise dos Dados 

 

Abordaremos aqui os dados coletados a partir de uma perspectiva qualitativa. A análise 

foi feita em três etapas: questionário pessoal, palavras isoladas e em contexto. 

 
Do questionário pessoal 

  

 As perguntas foram elaboradas para observar o perfil do entrevistado delineando o tipo 

de leitura que pratica e com que intensidade. Para algumas questões acrescentamos tabelas para 

melhor visualização dos dados. 

 A primeira pergunta referia-se à escola frequentada, sendo que a maioria (19) respondeu 

ter estudado em uma escola pública. Apenas um (01) estudou em escola particular. 

Da mídia impressa lida pelos pesquisados, conteúdo da segunda pergunta, foram citados 

livros (19), revistas (15), jornais (11), Bíblia (01) e quadrinhos (01). Os dados mostram que os 

livros são os preferidos para a leitura, seguido das revistas e dos jornais e, por fim, com um 

índice mínimo de escolha, os quadrinhos e a Bíblia. 
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Quando perguntados sobre a frequência de leituras de livros, esta se revelou muito 

dispersa. Alguns leem um livro, outros 03, 04 etc. Nove dos participantes demonstraram cultivar 

o hábito da leitura, com uma leitura anual de dez a 15 livros. E os que leem menos ficam numa 

média de cinco livros anuais.  

A pergunta seguinte referia-se ao tipo de livro lido. Provavelmente, por ser imanente ao 

curso de Letras, os livros de literatura alcançaram maior preferência do público participante, 

aparecendo os livros didáticos em uma segunda posição. Cruzando os dados desta tabela com os 

das tabelas anteriores, é um bom momento para se questionar se os livros lidos o são por desejo 

de conhecimento ou prazer ou se o são apenas por indicação dos professores do curso de Letras. 

É uma questão para futuras pesquisas. Os livros históricos, de auto-ajuda, manuais técnicos e a 

Bíblia, de acordo com a pesquisa, são os menos procurados. 

A frequência de leitura de jornal também se mostrou esparsa. As respostas foram 

raramente (09), semanalmente (05), diariamente (04), três vezes por semana (01) e sempre que 

possível (01). Embora os participantes professem a leitura de jornais, pelo que se percebe 

através dos dados, fazem-na espaçadamente, pois, apenas quatro dos vinte pesquisados praticam 

essa leitura no dia-a-dia.  

O jornal mais lido é O Popular, jornal de maior veiculação no local da pesquisa. Diário 

da Manhã e o Correio Brasiliense, ambos de pouca circulação na cidade, dividem o espaço com 

edições locais, indicados pelos participantes, como o Jornal do Xixá, Tribuna, UEG e Jornal do 

Vale.  

A frequência de leitura de revistas é similar: semanalmente (08), às vezes (08), 

mensalmente (03) e raramente (01). Ao que se percebe a leitura de revistas se faz mais intensa 

que a de jornais.  

As revistas mais citadas são: Veja, Época, Istoé, Manequim, Nova, Marie Claire, Boa 

Forma, Playboy, Contigo, Caras, Carta Capital. É possível observar que as revistas com maior 

número de citações são as semanais informativas. Em segundo lugar de preferência, destacam-

se as revistas femininas, talvez em virtude do quadro de pesquisadas, composto, em sua maioria, 

por mulheres. 

 A seguir, trataremos da conexão dos pesquisados com a língua inglesa, sendo a 

primeira pergunta referente ao nível de conhecimento da língua inglesa que o pesquisado julga 

possuir. 

 
Tabela 1 - Nível de conhecimento da língua inglesa 

médio  12 

baixo 07 

alto 0 

não respondeu 1 

 

A maioria dos pesquisados revela-se criteriosa com relação a seu conhecimento da língua 

inglesa: 60% informam ter um conhecimento médio, enquanto 35% revelam ter um 

conhecimento baixo. 

 
 Tabela 2 - Hábito de observação de palavras em inglês nos textos lidos 

sim 17 

não 03 

 

O fato da maioria dos pesquisados observarem palavras em inglês nos textos que lêem 

não implica que compreendam seus significados, pois, palavras citadas como observadas não 

foram respondidas no questionário subsequente.  

Lalá, por exemplo, citou site, sex, fashion, hobby, marketing, notebook, contudo, apenas 

a palavra notebook foi respondida no questionário proposto. 
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Um outro caso relevante é o de Mesminha que respondeu todo o questionário, menos as 

cinco palavras citadas por ela mesma como sendo as observadas na leitura de algum texto: 

remake, lobby, cool, boom, thriller. 

Exemplos como esses remetem a Moraes (2001), que afirma que os brasileiros estão se 

acostumando com palavras que não são traduzidas, e na maioria das vezes, nem percebe isso. A 

voluntária Mesminha possivelmente marcou as palavras que desconhecia o significado - embora 

de uso corrente. As outras palavras, já familiares, podem não ter alcançado relevância no 

interesse da leitora. 

 Outros exemplos citados pelos entrevistados, como sendo palavras de língua inglesa 

observadas nos textos em português são normalmente relacionadas à internet como: orkut, blog, 

download, link, game ou mesmo expressões que já são familiares: boy, ok, very good, people, 

music, like, love, story, light, jeans, etc. 

 
Relação de acertos das palavras isoladas e palavras no contexto 

 

 No lado esquerdo da tabela, têm-se os pseudônimos dos participantes da pesquisa e 

relacionado a cada nome, encontram-se os números de acertos das palavras sem contexto e, em 

seguida, o número de acertos com as palavras no contexto.  

 
Tabela 3 Número de acertos das palavras sem e com contexto 

Nomes Sem contexto Com contexto 

Águia 16 27 

Anjinho 07 16 

Baixinha 14 12 

Carinhosa 08 16 

Céu 09 12 

Estrela 22 25 

Flor-do-Campo 21 17 

Gatinha 14 19 

Helena 16 20 

Lalá 12 19 

Larissa 13 15 

Lindinha 16 06 

Mesminha 22 11 

Milla 17 18 

Penéllope 13 08 

Pitty 22 28 

Tirijuca 11 18 

Vênus  02 09 

Very 27 28 

35 12 18 

TOTAL 294 342 

 

Verifica-se pelos números obtidos que o percentual de acertos das palavras no contexto 

é superior em aproximadamente 16,33% ao das isoladas. Esse crescimento é significativo e 

demonstra que palavras isoladas não comunicam o sentido do texto. Segundo Bagno (2001) a 

compreensão de uma palavra tem a ver mais com o mundo de referências ao qual ela remete, 

sendo assim, a contextualização viabiliza a comunicação da parte no todo. 

Focando os três pesquisados Águia, Anjinho e Carinhosa que obtiveram um aumento de 

acertos nas respostas de 11, 9 e 8 pontos respectivamente, são os que mais cresceram da 

primeira para a segunda etapa, e estão entre os que cultivam a leitura de livros e revistas 

assiduamente, o que nos permite observar que, pelo exercício da leitura, é possível chegar, 

dentro de um contexto, ao significado de uma palavra até então desconhecida. 
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O contexto que auxilia a compreensão, no entanto, pode ser também motivo de 

insegurança e confusão, pois estrangeirismos utilizados metaforicamente
5
 sugerem, ao 

inexperiente leitor, novo significado. As participantes Baixinha, Flor-do-campo e Lindinha 

possuíam noção das palavras isoladas, mas deixaram de responder ou responderam conforme o 

novo contexto, no segundo questionário, as expressões best-seller e self service.  
 

 

Quadro 1 - Palavras isoladas 

 Baixinha Flor-do-campo Lindinha 

Best-seller não respondeu O melhor de uma 

seleção (livros). 

Melhor atriz. 

Self-service Algum tipo de restaurante Comida por quilo Comer a vontade. 

 
Quadro 2 - Palavras em contexto 

 Baixinha Flor-do-campo Lindinha 

Best-seller Garotas envolvidas em escândalo 

sexual 

não respondeu não respondeu 

Self-service Festival Variedade de escolha. não respondeu. 

 
 Um cotejo entre o índice de aumento e baixa de acertos mostra que o leitor com pouca 

experiência se prende simplesmente na superficialidade do texto; enquanto o leitor preparado 

consegue identificar a mensagem das entrelinhas alcançando uma melhor interpretação. O 

conhecimento muito superficial dos empréstimos é causa de equívocos ao leitor Řdesavisadoř, é 

o que comprovam os dados obtidos com a pesquisa de Flor-do-campo, Lindinha, Penélope e 

Baixinha que regrediram na proporção de 7, 10, 5, e 2 pontos respectivamente.   

Os dados da pesquisa permitem supor que o reconhecimento de estrangeirismos dos 

pesquisados não advém do grau de instrução que estes possuem de língua inglesa, já que estão 

entre os níveis médio e baixo de conhecimento dessa língua, mas provavelmente do contato com 

estes empréstimos no cotidiano.   

A esse respeito Bagno (2001, p. 73) esclarece que a compreensão ou não de uma palavra 

nada tem a ver com sua origem, etimologia ou de onde procede: Ŗtem a ver com a coisa ou o 

fato que ela designa, com o mundo de referências ao qual ela remeteŗ. 

Há de se observar ainda a pesquisada Very que, declarando possuir um nível médio de 

conhecimento da língua inglesa, obteve o maior índice de acertos em ambos os questionários, e 

o crescimento entre o de palavras isoladas e no contexto foi ínfimo, o que permite conjeturar 

que ela possui um conhecimento prévio da língua inglesa. Presume-se, porém, que Pitty estando 

entre os que possuem um baixo nível de conhecimento do inglês e acertou 22 pontos no 

questionário de palavras isoladas elevando para 28 e igualando-se com Very no de palavras no 

contexto, que tal conhecimento advenha do contato com a internet, pois, não consta das 

informações pessoais ser leitora assídua de revistas nem jornais e entre as palavras estrangeiras 

observadas estão: link, site, download oriundas da linguagem do computador. 

 
 

                                                 
5. Transcrição dos textos metafóricos: 

*BEST SELLER: ŖPorque cada vez mais garotas de classe média, como a best-seller Bruna Surfistinha, 

apostam na carreira de garota de programaŗ. (Época, 30 de janeiro de 2006, p. 06) 

*SELF SERVICE: ŖFESTIVAL: Self-service de filmes. Os cinéfilos enlouquecem na hora de escolher. 

São mais de trezentos filmes, vindo de sessenta países exibidos em trinta e cinco endereços do Rio de 

Janeiro. O festival do Rio tem de tudo, de obras inusitadas às coroadas em festivais...ŗ (Época, 26 de 

setembro de 2005, p. 111) 
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Considerações finais 

 

Pela inevitável profusão de estrangeirismos entre os brasileiros, principalmente de 

língua inglesa, torna-se importante observar até que ponto essas expressões são realmente 

conhecidas, e assim utilizá-las como ponto de partida para o aprendizado do aluno de línguas. 

Considerando que a língua é flexível e novos vocábulos surgem para atender as 

necessidades dos falantes, a percepção dos estrangeirismos pode ser benéfica no sentido de 

ampliar o potencial de comunicabilidade, principalmente nas aulas de língua estrangeira.  

Acreditando ser possível a utilização desse conhecimento para o aprimoramento do 

aprendizado de língua inglesa, a questão levantada para a realização da pesquisa é quanto ao 

contato e conhecimento que os alunos do Curso de letras de Itapuranga possuem em relação aos 

empréstimos. Quanto ao contato, percebemos que os pesquisados o mantém com a mídia 

impressa periodicamente, e é fato que estes veículos de informações estão impregnados de 

estrangeirismos. Possivelmente assim o seja porque o apelo da máquina capitalista globalizante 

seja demasiado para que a mídia possa (ou queira) deixar de explorar as associações semióticas 

entre a língua inglesa e o enorme repositório de recursos simbólicos, econômicos e sociais por 

ela mediados (GARCEZ; ZILLES, 2001). Havendo esse contato, e existindo os estrangeirismos, 

logo há a ocasião propícia para seu estudo em aulas de língua inglesa. 

 Constatamos que através do contexto ocorre a compreensão do significado dos 

estrangeirismos lançados pela mídia e, após serem assimilados pela coletividade, são 

incorporados e adaptados à nossa cultura com carga semântica local ou alhures. Fica 

evidenciado, portanto, que quanto mais contato Ŕ ou seja, leitura Ŕ com os veículos de 

informação, maior será o conhecimento e a absorção dessas expressões.  

 Sendo nossa pesquisa restrita à mídia impressa, se faz conveniente para um próximo 

trabalho incluir a linguagem do computador, da televisão ou do rádio, já que são instrumentos 

de interação mundial com grande influência norte-americana, cujo idioma pátrio é precisamente 

o inglês tão utilizado nessas mídias. 

Uma vez que os estrangeirismos estão presentes no cotidiano dos alunos, os professores 

de língua inglesa podem trabalhar exercícios de vocabulários em sala de aula. Sugere-se 

também estimular a pesquisa pelos próprios alunos sobre os estrangeirismos. Além disso, 

atividades de leitura utilizando inferências podem ser relevantes no ensino de línguas. 

Outras sugestões incluem atividades com grupos de discussão, comparação do uso das 

palavras em textos do Brasil e em textos em inglês, e atividades de pesquisa e tradução para 

verificar até onde o sentido dos vocábulos e expressões foi mudado quando utilizados no nosso 

país. 

 
Referências 

 

ALCÂNTARA, E.; SALGADO, E. A vitória dos ricos na globalização. Veja, 29 maio 2002, p. 

96-102. 

BAGNO, M. Cassandra, Fênix e outros mitos. In: FARACO, C. A. (Org.). Estrangeirismos: 

guerras em torno da lingua. São Paulo: Parábola Editorial, 2001. p. 49-84. 

COSTA, F.; GARÇONI, I. Língua ferida. IstoÉ, n. 1621, p. 11-13, 25 out. 2000. 

CRYSTAL, D. A revolução da linguagem. São Paulo: Jorge Zahar, 2006. 

FONSECA, J. J. S. de. Metodologia da Pesquisa Científica. Ceará: Universidade Estadual do 

Ceará, 2002. 

FIORIN, J. L. Considerações em torno do projeto de lei nº 1676/99. In: FARACO, C. A. (Org.). 

Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola Editorial, 2001. p. 107-126. 

GARCEZ, P. M.; ZILLES, A. M. S. Estrangeirismos : desejos e ameaças. In. FARACO, C. A. 

(Org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola Editorial, 2001, p. 15-

36. 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 160 

 

 

JOHNSON, D. M. Approaches to Research in Second Language Learning. New York: 

Longman, 1992. 

MARIA, G. Imperialismo também na fala. O Popular, 24 out 2000, Caderno 2. 

MORAES, T. L. Globalizado, sim; globobalizado, não!. New Routes, no. 14, p.40-41, julho de 

2001. 

NASCIMENTO, D. N. de C. M. Inglês:língua franca na sociedade global. Inter-Ação; R. Fac. 

Educ.,UFG, v. 21, n. 1-2, p. 159-184, jan/dez 1997. 

PAIVA, V. L. M. de O. e. A língua inglesa no Brasil e no mundo. In: ______ (Org.). Ensino de 

Língua Inglesa: Reflexões e Experiências. Campinas, São Paulo: Pontes, 1996. p. 9-29. 

PELLEGRINI, D. Inglês, passaporte para o mundo. Nova Escola, no. 124, p. 10-17, agosto de 

1999. 

POSSENTI, S. A questão dos estrangeirismos. Estrangeirismos: guerras em torno da língua. 

São Paulo: Parábola Editorial, 2001. p. 164-176. 

RICHARDS, J. C.; PLATT, J.; PLATT, H. (Org.). Dictionary of Language Teaching & Applied 

Linguistics. Harlow: Longman, 1992. 

SANTOS, A. S. dos. English Words in Portuguese. New Routes, no. 22, p. 30-31, jan/fev/mar-

2004. 

SCALZO, F. Yes, nós falamos English. Veja, Ed. Abril, p. 124-128, 9/04/1997. 

SCHMITZ, J. R. O projeto de lei no. 1676/99 na imprensa de São Paulo. In: FARACO, C. A. 

(Org.). Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola Editorial, 2001. p.85-

106.  

UNES, W. Ela está viva. O Popular, Suplemento Almanaque, p. 2, 3 a 9 out. 1999. 

VICÁRIA, L. O limite é o bom senso. Educação, outubro de 2000, p. 41-42. 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 161 
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ABSTRACT: In this paper, we present the results of an action-research carried out in a language school 

with two pre-intermediate students (a successful one and an unsuccessful one), in order to investigate the 

learning strategies they use to study English. To collect and analyze the data, we chose the methodology 

of a case-study. The instruments were: questionnaires and narrative. The results point to the importance 

of the use of learning strategies, as well as to the relationship between their use and the students‟ 

proficiency in the foreign language. 

KEYWORDS: Learning strategies; Pre-intermediate students; English language 

 

RESUMO: Apresentamos, neste estudo, o resultado de uma pesquisa-ação desenvolvida num centro de 

idiomas, com dois alunos de nível pré-intermediário (um bem-sucedido e outra malsucedida) a fim de 

verificar as estratégias de aprendizagem que utilizam ao estudar inglês. A metodologia de pesquisa 

escolhida foi o estudo de caso, com os seguintes instrumentos: questionários e narrativa. Os resultados 

apontam para a importância do uso de estratégias de aprendizagem, e para a relação entre seu uso e a 

proficiência na língua estrangeira. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias de aprendizagem; Alunos de nível pré-intermediário; Língua inglesa 

 
Introdução 

 

 A profunda mudança ocorrida na Linguística Aplicada nas últimas décadas, sobretudo a 

partir do advento da abordagem comunicativa, a partir da década de 70, fez com que 

pesquisadores em todo o mundo desviassem o foco da linguagem propriamente dita e passassem 

a considerar o aprendiz (BARCELOS, 2004), o qual, de mero coadjuvante, conquistou o status 

de protagonista. Tal fato levou os estudiosos a considerarem não só os diferentes estilos de 

aprendizagem, como também as variadas estratégias implementadas na conquista da mesma, as 

quais se relacionam, por sua vez, com o conceito de autonomia.  

 A variedade de definições para o conceito de estratégias de aprendizagem impede o 

consenso entre os estudiosos. Wenden (1987 apud COSCARELLI, 1997, p. 23) faz referência 

ao termo como 'técnicas', 'habilidades de aprendizagem', ' habilidades cognitivas' e 'estratégias 

de processamento da linguagem', dentre outras. Para Cohen (1996, p. 2), são Ŗpassos ou ações 

selecionadas pelos aprendizes ou para melhorar a aprendizagem de uma segunda língua, ou para 

utilizá-la, ou para ambos os finsŗ. 

 O conceito de autonomia é definido por Holec (1981) apud Nicolaides e Fernandes 

(2003, p.79), como sendo Ŗa habilidade [do aprendiz] de encarregar-se de sua própria 

aprendizagemŗ. Nesse sentido, concordamos plenamente com Fernandes (2005, p. 22) ao 

percebê-lo como Ŗativo colaborador do processo de aprendizagem e competente criador de seu 

próprio contexto de aprendizagemŗ.  

   Assim, levando-se em consideração a importância dos conceitos acima discutidos, o 

trabalho em questão teve como objetivo geral investigar as estratégias utilizadas por alunos de 

um curso livre de línguas, enquanto os específicos eram: (1) identificar as estratégias de 

aprendizagem de dois alunos de nível pré-intermediário; 2) estabelecer a comparação entre as 

estratégias utilizadas e o maior ou menor sucesso na aprendizagem de língua inglesa.   

 Organizamos este artigo em quatro partes. Na primeira seção, apresentamos o 

referencial teórico, na qual tratamos sobre as estratégias de aprendizagem de línguas 

estrangeiras conforme proposta de Oxford (1989). Na segunda parte, trazemos a metodologia 

escolhida para a realização do estudo, detalhando sua natureza, o contexto investigado, os 

participantes, os instrumentos empregados na coleta de dados e a análise dos resultados. Na 
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terceira seção, analisamos e discutimos os resultados obtidos. Finalmente, trazemos as 

considerações finais do estudo. 

 
Referencial teórico 

 

 Datam da década de 60, no século XX, os primeiros esforços documentados na área de 

aprendizagem de língua estrangeira concernente à sistematização da pesquisa científica acerca 

das estratégias de aprendizagem. Segundo William e Burden (1997), o fortalecimento do campo 

da Psicologia Cognitiva contribuiu muito para esse enfoque. Conforme explicitam Wenden e 

Rubin (1987, p. 19), a preocupação primária ao se investigar essas estratégias era identificar Ŗo 

que os bons aprendizes de língua dizem fazer para aprender uma segunda língua ou língua 

estrangeira, ou, em alguns casos, aquilo que são vistos fazendo enquanto a aprendemŗ. 

 Vêm de OřMalley e Chamot (1990) e Oxford (1989) as classificações mais usadas com 

o intento de descrever as estratégias de aprendizagem de uma língua estrangeira. A taxonomia 

de OřMalley e Chamot (idem) divide as estratégias em 3 grupos: Metacognitivas, Cognitivas e 

Sócio/afetivas. Na classificação de Oxford (idem), utilizada neste trabalho, as estratégias são 

divididas, inicialmente, em dois grandes grupos abrangentes: as Estratégias Diretas Ŕ  aquelas 

diretamente envolvidas no aprendizado da língua Ŕ  e as estratégias indiretas Ŕ aquelas que 

apenas auxiliam no processo de aprendizagem. Estas se subdividem, posteriormente, em três 

outros grupos cada uma. No grupo das estratégias diretas temos as Estratégias de Memória, as 

Cognitivas e as de Compensação, ao passo que o das estratégias indiretas engloba as Estratégias 

Metacognitivas, Sociais e Afetivas, definidas a seguir. 

 As Estratégias de Memória são aquelas que dizem respeito à compreensão e produção 

de novos enunciados através da manipulação e da transformação da língua alvo pelo aprendiz. 

Dessa forma, fazem parte dessa categoria atividades como: agrupar palavras por meio de 

sinônimos, antônimos, ou campo semântico; relacionar informação nova com outras já 

existentes na memória; usar imagens e técnicas mecânicas (como cartão relâmpago, por 

exemplo), dentre outras.  

            Já as Estratégias Cognitivas dizem respeito à compreensão e produção de novos 

enunciados através da manipulação e da transformação da língua alvo pelo aprendiz. Fazem 

parte dessa categoria os seguintes itens, dentre outros: praticar formalmente sons e ortografia; 

tomar notas; fazer resumos; usar recursos para captar e enviar mensagens através de meio 

impresso (dicionário, gramática e outros) e meio não-impresso (vídeo, rádio e outros); 

 As Estratégias de Compensação, por sua vez, auxiliam na compreensão e produção da 

nova língua, apesar das limitações no conhecimento que o aprendiz possa apresentar. É o caso, 

por exemplo, de atividades como adivinhar de forma inteligente termos ou expressões 

desconhecidos; usar pistas linguísticas (cognatos, prefixos e outros) ou não linguísticas 

(estrutura do texto, conhecimento de mundo e outros); recorrer à língua materna; e pedir ajuda, 

dentre outros.  

 As Estratégias Metacognitivas dizem respeito ao planejamento, controle e avaliação da 

aprendizagem. Estão inclusos nesse item: fazer descobertas sobre a aprendizagem; estabelecer 

metas e objetivos de aprendizagem; procurar oportunidades para praticar o conteúdo aprendido; 

identificar o propósito de determinada atividade; auto monitoramento (identificar erros) e auto-

avaliação (capacidade de avaliar o próprio progresso).  

As Estratégias Afetivas atuam na regulagem de emoção, atitudes, valores e motivação 

do aprendiz. Fazem parte desse contexto atividades que diminuam a ansiedade, tais como 

relaxar e ouvir música; fazer afirmações positivas relacionadas ao próprio aprendizado; discutir 

sentimentos com alguém próximo, dentre outras.  

 Finalmente, as Estratégias Sociais dizem respeito à interação e cooperação com os 

outros. É o caso de, por exemplo, pedir ajuda ao professor, solidarizar-se com os colegas; 

desenvolver compreensão cultural (entender a cultura do outro); conscientizar-se a respeito dos 

sentimentos dos outros.  
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 Vários estudiosos têm estudado a correlação entre o uso das estratégias de aprendizagem 

e o rendimento acadêmico dos aprendizes. Na pesquisa de Paiva (1998), usando a mesma 

classificação que aqui utilizamos, a autora pôde verificar que os alunos com notas menores 

apresentavam pouco índice de utilização das estratégias afetivas e alto índice de uso das 

estratégias metacognitivas. Por outro lado, os alunos com rendimento acadêmico elevado 

utilizavam pouco as estratégias de memória, mas tinham um índice alto de utilização das 

estratégias de compensação. Num balanço mais amplo da utilização de todas as estratégias de 

aprendizagem, a autora constatou que os alunos bem sucedidos destacavam-se pelo uso geral 

das estratégias, ao contrário dos alunos com dificuldades de desempenho. A autora atribui, em 

parte, o sucesso dos alunos com bom rendimento ao saber lidar melhor com suas limitações de 

conhecimento, e à maior utilização de estratégias sociais. 

 Tendo em vista a ênfase dada à relação entre estratégias e bom desempenho, vários 

estudos têm sido feitos quanto à eficácia de ensinar os aprendizes no uso de estratégias de 

aprendizagem. Os defensores desse ensino argumentam que as estratégias de aprendizagem são 

ferramentas importantes para desenvolver a competência comunicativa dos alunos, e que elas 

ajudam-nos a se tornar melhores aprendizes de língua (LESSARD-CLOUSTON, 1997). 

Corroborando, Hismanoglu (2000) afirma que as estratégias facilitam a aprendizagem, e que, 

portanto, o professor deveria fazer delas uma parte componente do programa. 

Estudos recentes continuam investigando a relação entre o uso de estratégias de 

aprendizagem e o desempenho acadêmico. Na pesquisa conduzida por Yabukoshi e Takeuchi 

(2009), sobre as estratégias de aprendizagem de língua utilizadas por 315 alunos, verificou-se 

que as mulheres relataram um uso maior de estratégias, e, num dos resultados não condizentes 

com a maioria das pesquisas na área, constatou-se que não houve relação nenhuma entre o nível 

de proficiência e o uso de estratégias. 

O estudo de Ying-Chun (2009), por outro lado, encontrou associação entre o uso de 

estratégias de aprendizagem e os padrões de uso de estratégias de acordo com o nível de 

proficiência do aprendiz. De forma geral, os participantes do estudo relataram que as estratégias 

mais utilizadas por eles eram as estratégias de compensação, sendo as afetivas as menos 

utilizadas. Quanto mais proficientes os alunos, mais estratégias utilizavam, estando as 

cognitivas e metacognitivas listadas como as mais usadas, e as estratégias de memória aquelas 

às quais eles recorriam menos. Os alunos menos proficientes faziam mais uso de estratégias de 

memória e, ao contrário dos participantes do estudo de Paiva (1998), de estratégias sociais. 

Neste trabalho, fazemos uso dos procedimentos de alguns dos estudos aqui citados, com 

propósitos e resultados parcialmente semelhantes. 

 
Metodologia  

 

 Realizamos, neste trabalho, uma pesquisa-ação que teve como modalidade específica o 

estudo de caso de dois alunos de inglês como língua estrangeira Ŕ um Ŗbem sucedidoŗ e outra 

não. Nossa intenção, ao usar o estudo de caso, foi investigar a experiência de aprendizagem e 

uso de estratégias daqueles que, nas palavras de Stake (2000, p. 437), estavam Ŗvivendo o casoŗ, 

a fim de compreender as suas impressões acerca das estratégias que utilizam, em sua 

experiência específica de aprendizagem da língua inglesa, em vez de tentar investigar leis 

universais que se apliquem a quaisquer alunos em quaisquer circunstâncias. 

Utilizamos os pressupostos da pesquisa-ação para desenvolver este estudo. A pesquisa-

ação na área de aprendizagem de língua estrangeira nasceu da necessidade de vínculos mais 

próximos entre aqueles que pesquisam a sala de aula e aqueles que a vivenciam. Grosso modo, é 

um processo essencialmente reflexivo, em que professores investigam aspectos do processo de 

ensino e aprendizagem em que estão envolvidos, com o claro propósito de agir sobre eles 

(RAINEY, 2000). 

Como instrumentos para a coleta de material documentário (segundo a expressão 

cunhada por Erickson, 1986, para se referir àquilo que é coletado no campo, em primeira mão, e 
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que posteriormente será transformado nos dados), utilizamos a versão brasileira do questionário 

SILL (Strategy Inventory for Language Learning), de Oxford (1989), um questionário 

informativo para coletar dados gerais acerca do estudo de língua inglesa dos participantes 

(1990), e narrativa.  

A pesquisa foi realizada no Centro de Línguas de uma universidade federal no interior 

do Estado de Goiás. A escolha desse centro se deu pelo fato de os autores ali trabalharem. O 

Centro de Línguas é um projeto de extensão do curso de Letras Inglês daquela universidade, o 

qual oferece cursos de línguas estrangeiras e de redação em língua materna para a comunidade 

da região. Seu propósito, além de atender à função social da universidade federal, é fornecer 

formação para os professores que ali atuam. Esses professores são alunos do curso de Letras, 

selecionados por sua proficiência na língua, que recebem orientação e acompanhamento dos 

coordenadores de área.  

Com o propósito de deixar claro para o leitor quem são as pessoas vivendo os casos aqui 

abordados, oferecemos a seguir algumas informações a respeito dos participantes envolvidos 

nesta pesquisa. Para garantir a sua privacidade, utilizamos codinomes, por eles mesmos 

escolhidos. Uma turma inteira de alunos do nível pré-intermediário participou da pesquisa, mas 

para este trabalho, analisamos os dados de apenas dois alunos: Chris e Angel.  

Chris é um aluno de 14 anos, estudante do 1º ano do Ensino Médio, que começou a 

aprender inglês aos 10. A razão para ter iniciado seus estudos em inglês foi sua curiosidade em 

relação à cultura dos países que têm o inglês como língua materna e seu desejo de viajar a 

turismo, especialmente para o Reino Unido. Considera-se um bom aluno em relação aos falantes 

nativos da língua e considera-se no nível intermediário. É considerado por nós como um 

aprendiz Ŗbem sucedidoŗ. 

A aluna Angel tem 39 anos, é profissional autônoma (trabalha com molduras de 

quadros), e sua primeira experiência com inglês foi na escola regular. Começou a estudar inglês 

motivada pelo interesse na língua e na cultura dos países anglo-falantes. Apesar de estar 

cursando, na ocasião desta pesquisa, o English 6 (último semestre do nível pré-intermediário 

naquele centro), considera-se iniciante no aprendizado da língua. Apresenta grande dificuldade 

de aprendizagem, tendo reprovado duas vezes nesse mesmo nível. Apesar disso, em relação aos 

falantes nativos, considera seu domínio de inglês como razoável.  

Ao procedermos à análise dos dados, adotamos os pressupostos da pesquisa quantitativa 

para a análise dos questionários, e da pesquisa qualitativa para a análise das narrativas. Nos 

questionários, fizemos o levantamento do percentual de estratégias utilizadas por cada um dos 

participantes nas distintas classificações, comparando-os posteriormente. Quanto às narrativas, 

realizamos uma leitura geral dos dados buscando encontrar informações complementares, que 

nos possibilitaram entender melhor o insucesso de Angel e o sucesso de Chris no processo de 

aprendizagem de língua inglesa. Explicitamos nossa análise e interpretação dos dados, a seguir.  

 
Análise e discussão dos dados 

 

 Conforme explicitado na seção dois deste artigo, foi utilizada nesta pesquisa a versão 

brasileira do questionário SILL (Strategy Inventory for Language Learning) de Oxford (1989), 

apud Paiva (1998), que se estrutura a partir de Estratégias Diretas (de Memória, Cognitivas e de 

Compensação) e Estratégias Indiretas (Metacognitivas, Afetivas e Sociais). Dessa forma, o 

referido questionário apresenta nove itens sobre Estratégias de Memória, catorze sobre 

Estratégias Cognitivas, seis sobre Estratégias de Compensação, nove sobre Estratégias 

Metacognitivas e seis sobre Estratégias Sociais.    

 Assim, considerando nosso primeiro objetivo específico - identificar as estratégias de 

aprendizagem de dois alunos de nível pré-intermediário Ŕ procedemos agora à apresentação e 

discussão dos resultados analisados dos participantes Angel e Chris.  

 Em relação à Parte A do questionário (Estratégias de Memória), a participante  

respondeu ser os itens 3 (ŖFaço conexão do som de uma nova palavra com uma imagem da 
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palavra para ajudar-me memorizá-laŗ) e 4 (ŖLembro-me de uma palavra nova fazendo uma 

imagem mental da situação na qual a palavra poderia ser usadaŗ) os mais utilizados, enquanto o 

item 5 (ŖUso rimas para lembrar as novas palavrasŗ)  foi o menos utilizado.  

 Quanto à Parte B, (Estratégias Cognitivas), o mais utilizado pela participante foi o 

quesito 16 (ŖLeio em inglês por prazerŗ). Já o item menos utilizado foi o 11 (ŖTento falar com 

falantes nativos de inglês.ŗ) Aliás, isso pôde ser percebido quando a mesma afirmou, em sua 

narrativa:  

 
 Decidi me matricular no [diz o nome da escola] porque gosto muito de 

inglês. Quando eu era jovem meus pais não tinham condição de me pagar um 

cursinho, então só depois de adulta é que tive oportunidade de estudar inglês. 

[...] No cursinho o que eu mais gosto é a leitura, talvez por causa da minha 

dificuldade em falar [...]. Uma vez, conheci um americano da minha igreja 

que veio conhecer a cidade, mas não consegui falar nem Řgood morningř. Foi 

horrível! (Angel, Narrativa.) 

 

 Na Parte C, (Estratégias de Compensação), por sua vez, o critério mais utilizado pela 

referida participante foi o de número 29 (ŖSe eu não me lembro de uma palavra em inglês, eu 

uso uma palavra ou frase que significa a mesma coisaŗ). Já os menos utilizados foram: 24 

(ŖPara entender palavras desconhecidas, eu tento adivinhar seu significadoŗ) e 25 (ŖQuando eu 

não consigo me lembrar de uma palavra, eu faço gestosŗ). Sobre esse último item, a participante 

assim afirma:  

 
O professor de inglês que mais me marcou não foi nem o do [e diz o nome da 

escola de línguas] mas o do Ginásio. Ele era muito engraçado, eu lembro que 

quando a gente perguntava o significado de alguma palavra ele fazia gestos 

até a gente entender o que era. Os meninos riam muito dele, eu evito fazer 

isso pra que ninguém ria de mim também. (Angel, Narrativa.) 

 

 Em relação à Parte D (Estratégias Metacognitivas), Angel aponta os itens 33 (ŖTento 

descobrir formas para ser um melhor aprendiz de inglêsŗ ) e 38 (ŖPenso sobre meu progresso na 

aprendizagem do inglês.ŗ) como os mais utilizados. O menos utilizado é o de número 30 

(ŖTento criar o máximo de oportunidades para usar meu inglêsŗ). Sobre isso, a participante 

afirma: ŖPor causa dessa experiência, [referindo-se ao episódio com o americano], evito 

situações onde tenho que falar com estrangeiros, porque é muito constrangedor” (Angel, 

Narrativa). 

  No que se refere à Parte E (Estratégias Afetivas), os critérios mais utilizados pela 

participante são: 39 (ŖTento ficar calmo(a) sempre que fico com medo de usar o inglêsŗ) e  40  

(ŖEncorajo-me a falar inglês mesmo quando receio cometer errosŗ). Sobre isso, a participante 

afirma: (ŖDesde o início do curso, nunca me intimidei quando tinha que falar na sala de aula, 

eu tentava fazer da melhor forma possível, mesmo que alguma coisa saísse errada.ŗ Angel, 

Narrativa). Os menos utilizados, por sua vez, foram os seguintes: 41 (ŖEu me dou uma 

recompensa quando me saio bem em inglêsŗ)  e  43 (ŖAnoto meu sentimentos em um diário 

sobre a aprendizagem do inglêsŗ). 

 Finalmente, em relação à Parte F (Estratégias Sociais), a participante aponta como item 

mais utilizado o de número 45 (ŖSe não entendo algo em inglês, peço a outra pessoa para falar 

mais devagar ou para repetirŗ). Como menos utilizado, a participante citou o número 48 (ŖPeço 

ajuda a falantes nativosŗ).  

 O participante Chris, por sua vez, em relação à Parte A do questionário (Estratégias de 

Memória), respondeu como sendo seus preferidos os itens 1 (ŖTento estabelecer relações entre o 

que eu já sei e as coisas novas que eu aprendo em inglêsŗ) e 8 (ŖFrequentemente faço uma 

revisão das liçõesŗ). Sobre isso, o participante escreve:  
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Minha mãe sempre quis que eu aprendesse inglês. Foi ela que me matriculou 

no [diz o nome da escola de inglês]. Ela também sempre estuda comigo, 

principalmente para prova oral. Ela me diz também para nunca esquecer o 

que eu já aprendi, porque isso é importante para o meu aprendizado. (Chris, 

Narrativa).  

 

 Os critérios menos utilizados foram os de número 6 (ŖUso cartões-relâmpagos para 

lembrar as nova palavras em inglêsŗ) e 7 (ŖDramatizo fisicamente as palavras novas em 

inglêsŗ). 

 Quanto à Parte B, (Estratégias Cognitivas), os mais utilizados pelo participante foram os 

itens 10 (ŖDigo ou escrevo novas palavra em inglês várias vezesŗ), 11 (ŖTento falar com 

falantes nativos de inglêsŗ), 14 (ŖTomo a iniciativa de começar conversações em inglêsŗ) e 15 

(ŖVejo programas em inglês na TV ou vou ao cinema para assistir filmes falados em inglêsŗ).  

Já o item menos utilizado foi o 21 (ŖDescubro o significado das palavras decompondo-as em 

partes que eu entendaŗ). 

 Na Parte C, (Estratégias de Compensação), os critérios mais utilizados pelo referido 

participante foram os de número 24 (ŖPara entender palavras desconhecidas, eu tento adivinhar 

seu significadoŗ) e 27 (ŖLeio em inglês sem olhar cada palavra nova no dicionárioŗ). 

 
 Uma coisa que aprendi com um professor da sexta série e que acho que todo 

mundo deveria fazer é usar menos o dicionário e mais o raciocínio, porque o 

dicionário faz a gente ficar dependente. Minha mãe cursa Letras na [e escreve 

o nome  da universidade]. Ela aprendeu que, para ler um texto, não é preciso 

traduzir palavra por palavra (Chris, Narrativa). 

 

    Já o menos utilizado foi o de número 26 (ŖInvento novas palavras se eu não sei as 

palavras corretas em inglêsŗ).  

 Em relação à Parte D (Estratégias Metacognitivas), Chris apontou como preferidos os 

itens 31 (ŖObservo meus erros em inglês e uso isto para ajudar-me a melhorarŗ), 32 (ŗPresto 

atenção quando alguém está falando em inglêsŗ), 33 (ŖTento descobrir formas para ser um 

melhor aprendiz de inglêsŗ), 35 (ŖProcuro pessoas com quem eu possa falar em inglêsŗ), 37 

(ŖTenho objetivos claros para melhorar minhas habilidades em inglêsŗ). Os critérios menos 

utilizados foram  os de número 34 (ŖPlanejo minha agenda de forma a ter tempo suficiente para 

estudar inglêsŗ) e 36 (ŖTento criar o máximo de oportunidades de ler em inglêsŗ). Sobre este 

último item, o participante escreve: (“Gosto muito de estudar inglês, mas gostaria de ter mais 

tempo para me dedicar mais. Com a escola e meus outros compromissos não me sobra muito 

tempo para o inglês” Chris, Narrativa). 

 No que se refere à Parte E (Estratégias Afetivas), os critérios mais utilizados pelo 

referido participante foram: 39 (ŖTento ficar calmo(a) sempre que fico com medo de usar o 

inglês.ŗ), 40 (ŖEncorajo-me a falar inglês mesmo quando receio cometer errosŗ). O critério 

menos utilizado, por sua vez, foi o de número 43 (ŖAnoto meu sentimentos em um diário sobre 

a aprendizagem do inglêsŗ). 

 Finalmente, em relação à Parte F (Estratégias Sociais), o participante apontou como 

itens mais utilizados os de número 45 (ŖSe não entendo algo em inglês, peço a outra pessoa para 

falar mais devagar ou para repetirŗ), 46 (ŖPeço aos falantes nativos para me corrigir quando 

faloŗ), 47 (ŖPratico inglês com outros alunosŗ) e 48 (ŖPeço ajuda a falantes nativosŗ). O item 

menos utilizado foi o de número 50 (ŖTento aprender sobre a cultura dos falantes de inglêsŗ). 

 O gráfico a seguir traz o percentual de estratégias utilizadas pelos participantes em cada 

uma das estratégias de aprendizagem. 
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 A análise do gráfico acima nos permite inferir indícios que poderiam talvez explicar o 

insucesso de Angel e o sucesso de Chris como aprendizes de língua inglesa.  

 Em primeiro lugar, podemos perceber que, com exceção das Estratégias de Memória - 

em que ambos empatam com 62,22% - e nas Estratégias Metacognitivas, em que Angel se 

sobressai em relação a Chris Ŕ respectivamente 73,33% e 56% - em todas as outras este 

apresenta nítida vantagem. Resultados similares foram percebidos em outras pesquisas, a 

exemplo de Paiva (1998), segundo a qual alunos "bem sucedidos" utilizariam com maior 

frequência as estratégias de aprendizagem de forma global. De acordo com a mesma autora, 

estes fariam uso ainda das Estratégias Cognitivas, de Compensação, e as Sociais com maior 

frequência que os Ŗmal sucedidosŗ, como demonstra o gráfico acima. Aliás, Chris deixa claro 

em sua narrativa a tendência em utilizar as Estratégias Sociais, ao afirmar que (Eu tento sempre 

falar com os nativos da língua e, quando consigo, posso ver o meu grau de experiência com a 

língua. Chris, Narrativa). Outro dado apontado por Paiva (1998) e que encontra respaldo nesta 

pesquisa é o fato de que alunos Ŗmal sucedidosŗ (Angel) geralmente apresentariam menor 

média nas Estratégias Afetivas em relação a alunos Ŗbem sucedidosŗ (Chris), (46,66% e 

76,66%, respectivamente) e maior média nas Estratégias Metacognitivas em relação os bem 

sucedidos ( 73,33% e 56%, respectivamente).  

  Oxford (1990) apud Gregersen et al (2001) afirmou que alunos Ŗbem sucedidosŗ 

tendem a tentar adivinhar termos desconhecidos, enquanto alunos Ŗmenos bem sucedidosŗ 

costumam recorrer ao dicionário, por exemplo, situação essa que se mostrou verdadeira nesta 

pesquisa. Entretanto, embora a mesma autora afirme que alunos Ŗmenos sucedidosŗ precisem 

produzir mais Estratégias de Compensação do que os colegas mais Ŗbem sucedidosŗ, a fim de 

compensarem suas eventuais dificuldades com o aprendizado da língua, o que ocorre neste 

estudo é o oposto: Chris faz mais uso de Estratégias Compensatórias que Angel, 

(respectivamente 66,66% e 33,33%). Mas outro dado importante, que nos chamou a atenção é 

que, ao mesmo tempo em que esta estratégia é de suma importância para alunos iniciantes, seu 

uso em excesso pode significar um empecilho ao progresso do aprendiz rumo à proficiência na 

LE.  

 Considerando agora nosso segundo objetivo específico - estabelecer a comparação 

entre as estratégias utilizadas e o maior ou menor sucesso na aprendizagem de língua inglesa Ŕ 

faremos a análise comparativa ente algumas das estratégias utilizadas pelos participantes que 

apresentaram as maiores discrepâncias. 

 Assim, nas Estratégias de Memória, a assertiva ŖFrequentemente faço uma revisão das 

liçõesŗ foi considerada por Angel como Ŗde certa forma verdadeiraŗ, enquanto, para Chris, a 

mesma é Ŗsempre ou quase sempre verdadeiraŗ. Dentre as Estratégias Cognitivas, a afirmação 

Ŗtento falar com falantes nativos de inglêsŗ foi apontada pela participante como Ŗnunca ou 

quase nunca verdadeiraŗ e como Ŗsempre ou quase sempre verdadeiraŗ pelo participante. Já nas 

Estratégias de Compensação, a proposição ŖPara entender palavras desconhecidas, eu tento 

adivinhar seu significado.ŗ, foi apontada pelos participantes como, respectivamente, Ŗnunca ou 
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quase nunca verdadeiraŗ e Ŗnormalmente verdadeiraŗ. Quanto às Estratégias Metacognitivas, 

ambos responderam, respectivamente, Ŗnormalmente não verdadeiraŗ e Ŗsempre ou quase 

sempre verdadeiraŗ à afirmação ŖProcuro pessoas com quem eu possa falar em inglêsŗ. Já nas 

Estratégias Afetivas, por sua vez, a proposição ŖObservo se estou tenso(a) ou nervoso(a) quando 

estou estudando ou usando inglêsŗ foi  apontada por Angel como Ŗnunca ou quase nunca 

verdadeiraŗ e Ŗsempre ou quase sempre verdadeiraŗ por Chris. Finalmente, nas Estratégias 

Sociais, a afirmação ŖPeço aos falantes nativos para me corrigir quando faloŗ foi apontada como 

Ŗnunca ou quase nunca verdadeiraŗ e Ŗsempre ou quase sempre verdadeiraŗ por Angel e Chris, 

respectivamente. A nosso ver, todas essas afirmações, verdadeiras ou quase sempre verdadeiras, 

no caso de Chris, e nunca ou quase nunca verdadeiras, em relação a Angel, seriam um forte 

indício da autonomia presente naquele e ausente nesta.  

 Levando-se em consideração os resultados percentuais de cada participante de acordo 

com as Estratégias Diretas e Indiretas, chegamos aos seguintes valores: Angel faz uso das 

Estratégias Diretas em 48,96% das vezes, enquanto Chris, em 66, 22% das vezes. Em relação às 

Estratégias Indiretas, Angel as utiliza em 63,80% das vezes, enquanto Chris, em 89,52% delas. 

Esse resultado corrobora os estudos de Mattos (1999), segundo os quais a frequência de uso de 

estratégias de aprendizagem cresce proporcionalmente ao nível de proficiência dos sujeitos 

estudados. 

 De forma sintética, esse estudo comparativo entre as estratégias de aprendizagem 

utilizadas por um aluno Ŗbem sucedidoŗ e uma aluna Ŗmal sucedidaŗ possibilitou-nos inferir 

algumas hipóteses que talvez justifiquem o sucesso de um e o insucesso da outra. O primeiro e 

mais óbvio de todos: Angel possui um repertório de estratégias inferior ao de Chris; considera 

seu rendimento inferior ao da turma em que estudava, conforme é possível inferir de sua 

resposta ao questionário: [Considero meu nível de domínio da LI como iniciante] (Angel, 

Questionário). Sobre isso, ela ainda escreve:  

 
Às vezes me sinto constrangida quando percebo que meus colegas têm mais 

facilidade que eu de aprender inglês. Nessas horas, fico pensando que talvez 

isso aconteça porque eu comecei a estudar um pouco tarde. Sabe aquela 

história de que Řpapagaio velho não aprende a falar? (Angel, Narrativa).  

 

 Ao afirmar que nunca tenta encontrar padrões (modelos) em inglês (item 20 das 

Estratégias Cognitivas), a aluna demonstra ter pouca ou nenhuma autonomia no aprendizado da 

LE. Além disso, demonstra ter menos disciplina nos estudos, o que fica claro quando afirma não 

ter o hábito de fazer a revisão das lições. Chris, por sua vez, apresenta maior repertório de 

estratégias e rendimento superior ao da turma Ŕ o que pode ser comprovado pelas suas notas 

sempre acima da média. A imagem que o aluno tem de si mesmo corrobora essa superioridade, 

quando afirma: (ŖConsidero meu nível de domínio da LI como intermediário”. Chris, 

Questionário). Além disso, demonstra maior autonomia no aprendizado de LE: (Tento sempre 

falar com os nativos da língua e, quando consigo, posso ver meu grau de experiência com a 

língua - Chris, Narrativa.)  

 
Considerações finais  

 

  Nesta pesquisa, investigamos as estratégias de aprendizagem utilizadas por dois alunos 

de nível pré-intermediário, identificando-as e comparando-as na tentativa de encontrar indícios 

que nos permitissem compreender como se dá o sucesso de um e o insucesso da outra na 

aprendizagem de língua inglesa. Os resultados apresentados apontam, dentre outras coisas, para 

uma maior utilização de Estratégias (Diretas e Indiretas) por parte de Chris em relação a Angel, 

o que explicaria sua maior autonomia e proficiência na aprendizagem da referida língua.  

 Ao final deste trabalho, gostaríamos de ponderar sobre algumas implicações desta 

pesquisa. Em primeiro lugar, os resultados apresentados corroboram o discurso de Paiva (1998) 
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e Hismanoglu (2000), dentre outros, segundo o qual a aprendizagem se dá de diferentes formas 

de aprendiz para aprendiz e depende de vários fatores externos à sala de aula, tais como: idade, 

gênero, motivação e personalidade, dentre outros. O outro fator que nos chamou a atenção diz 

respeito ao papel do professor. Nesse sentido, concordamos com Coscarelli (1997), quando 

afirma que o (re)conhecimento das estratégias de aprendizagem utilizadas pelos alunos, tarefa 

essencial para que o professor possa identificar e apontar soluções para eventuais dificuldades 

de aprendizagem, é condição sine qua non para a formação de um aprendiz autônomo, capaz de 

buscar as informações desejadas e tirar delas o melhor proveito.    
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EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO DOCENTE  

DE LÍNGUA ESPANHOLA EM EAD 

 
Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado (FL-UFG) 

 

 

RESUMEN: Con este trabajo, reflexionamos sobre las prácticas de profesores de español en Educación a 

Distancia (EaD). Proponemos, así, observar, analizar y comprender la enseñanza de Lengua Española 

(LE) en EaD, basándose en la visión de quien actúa en ese contexto. Esta es una investigación acción, ya 

que estudiamos el contexto de actuación de la investigadora, en búsqueda de mejorías y cambios 

necesarios. Pero, no pretendemos dar la solución para los problemas que puedan ser detectados, sino 

comenzar un proceso que visualice y, de hecho, emprenda transformaciones para la mayor calidad en la 

enseñanza y el aprendizaje de LE en EaD. 

PALABRAS CLAVE: acciones docentes; educación a distancia; lengua española. 

 

RESUMO: Com este trabalho, refletimos sobre as práticas de professores de espanhol em Educação a 

Distância (EaD). Propomos, assim, observar, analisar e compreender o ensino de Língua Espanhola 

(LE) em EaD, com base na visão de quem atua nesse contexto. Esta é uma investigação-ação, já que 

estudamos o contexto de atuação da pesquisadora, em busca de melhorias e mudanças necessárias. 

Porém, não pretendemos dar a solução para os problemas que possam ser detectados, mas começar um 

processo que visualize e, de fato, empreenda transformações para a maior qualidade no ensino y na 

aprendizagem de LE em EaD. 

PALAVRAS-CHAVE: ações docentes; educação a distância; língua espanhola. 

 
Contextualização da pesquisa 

 

Este artigo relata parte de uma pesquisa que ainda está em andamento e que possui 

como metodologia as ações de uma pesquisa-ação, posto que tanto a pesquisadora quanto os 

participantes da pesquisa compõe a mesma equipe de professores de língua espanhola da 

instituição onde esta pesquisa está sendo realizada. Por tanto, decidiu-se pela realização de um 

trabalho em conjunto para que os envolvidos possam refletir criticamente, e de modo 

colaborativo, sobre os problemas que lhes são apresentados durante o exercício da sua profissão 

e, assim, poder traçar caminhos alternativos, na tentativa de ultrapassar estes obstáculos e 

alcançar melhorias possíveis, nos processos educacionais a distância, relacionados ao ensino e à 

aprendizagem da língua espanhola. Contudo, antes de prosseguir, convém esclarecer melhor a 

metodologia desta pesquisa, seu contexto de atuação, quais são seus participantes e quais são 

seus objetivos. 

A pesquisa-ação, segundo Serrano (1998, p. 192), Ŗpretende criar profissionais 

conscientes, reflexivos e comprometidos em mudar-se a si mesmos, suas práticas educativas e 

as situações contextuais onde elas têm lugar. Busca sujeitos críticos das suas ações e, ao mesmo 

tempo, desejosos de aprender sobre elasŗ.
1
 Com base neste conceito, a escolha do contexto de 

investigação corresponde ao local de trabalho dos participantes da pesquisa, ou seja, uma 

universidade do norte do país que trabalha com o sistema de EaD. Os participantes são, além da 

pesquisadora, um professor especialista, dois professores mestrandos e um professor 

doutorando, que ministram aulas de língua espanhola e literaturas. Em conformidade com o 

desejo destes profissionais, em relação ao alcance de melhorias educacionais da língua 

espanhola em EaD, optou-se pela realização desta pesquisa, na esperança de que ela possa 

auxiliar na reflexão, consciência, criticidade e comprometimento de toda a equipe em 

empreender ações que visem transformações consideradas necessárias a este contexto e aos 

propósitos apresentados. 

                                                 
1. Tradução nossa. 
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Nessa universidade, o projeto de EaD se caracteriza pela integração de vários recursos 

midiáticos, comunicacionais e interativos, como: a televisão com transmissão via satélite, o 

ambiente virtual de aprendizagem e os materiais impressos. Este projeto foi se construindo, e 

segue em constante processo de construção, conforme os próprios avanços tecnológicos. A EaD 

apresenta aos professores novos desafios, funções e possibilidades de trabalho. Maia e Mattar 

(2007, p. 90), inclusive, afirmam que 
 

uma das características em geral associadas a EaD é o fato do professor ter 

deixado de ser uma entidade individual para ser uma entidade coletiva. O 

professor de cursos a distância pode ser considerado uma equipe, que 

incluísse o autor, um técnico, um artista gráfico, o tutor, o monitor etc. Muito 

mais que um professor, é uma instituição que ensina a distância, tanto que 

muitas definições de EaD insistem na idéia de que o ensino é planejado e 

coordenado por uma instituição. 

 

O professor de EaD assume vários papéis e o trabalho em equipe é uma característica 

forte deste sistema de ensino, posto que os planejamentos das aulas e das ações a ser realizadas 

são feitos por mais de um professor e, também, por equipes formadas por profissionais de outras 

áreas, como as equipes do estúdio de produção e gravação, dos materiais impressos, da 

informática etc. Em outras palavras, o trabalho do professor de língua espanhola se caracteriza 

pela multidisciplinaridade, pela interdisciplinaridade e pela transdisciplinaridade. 

Em razão do exposto, para a coleta de dados, foram selecionados e utilizados até o 

momento, os instrumentos apresentados e justificados no quadro a seguir. 

 

Instrumento Justificativa Aplicação 

Ficha de 

Identificação 

Traçar o perfil dos professores participantes (experiências profissionais 

e acadêmicas). 
Abril de 2009 

Narrativas 

autobiográficas 

Oportunizar aos participantes a elaboração de um relato pessoal sobre 

suas experiências acadêmicas e profissionais. 

 

Maio de 2009 

Questionário 

Reflexivo 

Possibilitar aos participantes um momento individual de reflexão 

crítica sobre questões referentes à EaD e ao ensino da língua 

espanhola. 

 

Julho de 2009 

Sessões 

Reflexivas 

Proporcionar momentos de reflexão, em grupo, para a tentativa de se 

estabelecer colaboração e cooperação entre todos, na busca de 

identificação de problemas e, consequentemente, de ações que visem 

melhorias. 

 

Maio e julho 

de 2009 

Diários 

Eletrônicos 

Disponibilizar uma espécie de divã para que os professores 

participantes possam expor suas angústias, alegrias, necessidades e 

ansiedades durante a pesquisa. 

 

Permanente 

 

Por abordar questões referentes a contextos virtuais de ensino e aprendizagem, os dados 

foram, e estão sendo coletados, a partir do endereço eletrônico www.eadnet.com.br, que utiliza 

como base a plataforma moodle. Resumindo, conforme o que já foi discutido anteriormente, os 

objetivos desta pesquisa são: 

 compreender os processos de ensino e aprendizagem da língua espanhola no sistema de 

educação a distância; 

 entender as ações do professor de língua espanhola em EaD; 

 colaborar com o desenvolvimento e a melhoria dos processos educacionais a distância 

relacionados ao ensino e à aprendizagem da língua espanhola. 

Por isso, as questões realizadas no ŖQuestionário Reflexivoŗ foram as que seguem. 

1. Você acredita que a graduação em língua espanhola realizada através da EAD pode, de fato, 

ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus estudantes? Por quê? 

http://www.eadnet.com.br/
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2. E em relação ao crescimento socioeconômico das comunidades aonde chega a EAD, este 

tipo de sistema de educação também pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento? Por 

quê? 

3. Como o seu trabalho em EAD, relacionado aos processos de ensino e aprendizagem da 

língua espanhola, especificamente, pode contribuir com a emancipação dos seus estudantes e 

com o desenvolvimento das comunidades onde eles vivem? 

4. O que poderia ser feito para melhorar a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 

da língua espanhola em EAD, de modo a se preocupar com os efeitos que as nossas ações, 

enquanto professores, podem provocar nas comunidades e nas pessoas aonde chega o nosso 

trabalho? 
 

Tendo em vista que a EaD, normalmente, tem a possibilidade de levar os processos 

educacionais a lugares que apresentam dificuldades de acesso à universidade, torna-se 

necessário ressaltar a importância do desenvolvimento de um modelo de EaD que possibilite a 

emancipação dos estudantes e, consequentemente, o crescimento social, cultural e econômico 

das regiões alcançadas. Além disto, torna-se importante, também, ressaltar a responsabilidade 

social do professor de língua espanhola, envolvido neste contexto, e a preocupação que, 

constantemente, deve-se apresentar com a repercussão das suas ações, na preparação e no 

desenvolvimento das atividades que estão sob a sua responsabilidade. 

 
Desenvolvimento socioeconômico e cultural através da EaD e da língua espanhola 

 

A EaD tem como um dos seus fundamentos a democratização dos conhecimentos e, 

consequentemente, das instituições de ensino que trabalham com este sistema. Isto quer dizer 

que um dos objetivos que se tem ao promover um curso a distância é levar conhecimentos a 

lugares que, de outras formas, não teriam acesso às possibilidades de crescimento e 

emancipação que os processos educacionais podem significar, na vida e no desenvolvimento de 

grupos sociais considerados minoritários. As tecnologias que auxiliam as atividades da EaD 

oportunizam diferentes modos para que os agentes envolvidos nestes processos, entre eles os 

estudantes e seus professores, possam interagir e impulsionar o desenvolvimento educacional. 

Para Pizzio e Silva (2009, s/p), 
 

é nesse contexto que a Educação a Distância vem se desenvolvendo, 

considerando que ela tem por base as tecnologias de informação e 

comunicação, que permitem a mediatização da aprendizagem. Desse modo, a 

educação passa a ser vista não somente como instrumento de formação dos 

indivíduos para o mercado de trabalho, mas também como um mecanismo de 

emancipação do indivíduo e de democratização do conhecimento. 

 

Da mesma forma que o próprio ser humano, os processos educacionais, presenciais e a 

distância, tampouco são neutros e podem, por sua vez, serem fatores decisivos no 

desenvolvimento e crescimento individual, pessoal, profissional, sociocultural, político e 

econômico de diferentes indivíduos. E a linguagem é o meio pelo qual se podem realizar várias 

e diversificadas ações (LEFFA, 2001). Aprendendo uma língua estrangeira, como o espanhol, as 

oportunidades de comunicação, contatos e relação com outras pessoas são ampliadas. Por isto, 

os aprendizes de um idioma devem saber desenvolver habilidades e competências necessárias 

para poder participar de diferentes situações comunicativas. 

Cada vez mais, o governo brasileiro, buscando oferecer a educação formal a um número 

significativo de pessoas, investe em programas que ampliam as possibilidades de 

desenvolvimento da EaD. Segundo Paiva (s/d, p. 14), Ŗtelecentros continuam sendo criados por 

todo o país e a informatização das escolas tem sido um esforço conjunto dos governos 

municipais, estaduais e federalŗ. A EaD tem sido vista como uma estratégia política para 
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minimizar as desigualdades sociais e ampliar a oferta de cursos de educação superior no país. E, 

conforme Pizzio e Silva (2009, s/p), 
 

a regulamentação da EaD se deu a partir da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) Ŕ Lei 9.394, de 20 dez. 1996, em seu 

art. 80 Ŕ para todos os níveis e modalidade de ensino em instituições 

credenciadas pelo poder público. Em 9 de maio 2006, foi instituído o Decreto 

nº 5.773, que atribuiu a Secretaria de Educação a Distância (Seed) a 

responsabilidade pela regulação e supervisão da oferta de cursos de educação 

a distância em todo o país. Cumpre destacar que, no Brasil, não existe uma 

Lei específica para a modalidade Educação a Distância. Entretanto, nos 

últimos anos, o poder público vem estabelecendo, por meio de Resoluções, 

Decretos e Portarias, orientações para as instituições de educação superior 

atuarem na modalidade Educação a Distância. 

 
Contudo, essa democratização da educação em nível superior só é possível se o 

crescimento da EaD estiver intimamente relacionado, não apenas à sua extensão de alcance 

populacional, mas, também, a uma forma de qualificação social. Em outras palavras, os poderes 

governamentais devem se preocupar com o desenvolvimento de processos de EaD de qualidade, 

no alcance dessas pessoas, que muitas vezes não possuem outras formas de acesso à 

universidade, e na democratização da educação superior. 

Atualmente, pode-se perceber um momento de consolidação da EaD no Brasil e na 

educação superior, com a abertura de universidades, como a própria Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) que estabelece parcerias com diversas universidades federais e estaduais, 

distribuídas por todo território brasileiro. Além de instituições de ensino privadas que 

estabelecem parcerias com outras instituições para a oferta de cursos em EaD (MORAN, 2007). 

Aos participantes desta pesquisa, que, por sua vez, trabalham com a EaD, em uma 

universidade do norte do país, foi entregue um Questionário Reflexivo, para que eles pudessem 

pensar criticamente sobre algumas questões relacionadas à formação de professores de língua 

espanhola, no sistema de EaD, e suas próprias ações neste contexto educacional. Quando 

questionados, por meio deste instrumento de coleta de dados, sobre o crescimento 

socioeconômico das comunidades aonde chega a EaD e, se este tipo de sistema de educação 

também pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento, P2 respondeu que 
 

os estudos em EaD comprovam a eficiência dessa modalidade junto as comunidades, 

pois pessoas que antes não podiam fazer um curso superior, podem a partir desta 

modalidade adquirir conhecimentos que viabilizarão a entrada no mercado de 

trabalho.Consequentemente, a renda das pessoas cresce a partir do aprimoramento e de 

uma maior qualificação (P2 Ŕ QR). 

 

Ou seja, P2 constata a importância socioeconômica da EaD e a acessibilidade à 

educação superior que este tipo de modalidade pode oferecer. De modo convergente, a opinião 

de P3 sobre este mesmo tema condiz com o pensamento apresentado, anteriormente, por seu 

colega de trabalho. P3, também, reafirma a importância do desenvolvimento social e econômico 

das comunidades aonde chega a EaD, no intuito de democratizar a educação superior. 

Ressaltando, inclusive, o crescimento da auto estima de pessoas que, com a EaD, passam a ver a 

possibilidade de ingresso em uma universidade não apenas como um sonho, mas como uma 

realidade. A resposta dada por P3 é a que segue. 
 

Creio que sim, sobretudo para as pessoas que tem emprego público. A graduação 

propicia aumento de salário, o que, principalmente nas pequenas e distantes 

comunidades, influencia diretamente na economia local. Também melhora a auto estima 

das pessoas. É bom dizer Ŗsou formadoŗ, Ŗfiz faculdadeŗ, ou mesmo Ŗmeu filho é 

formadoŗ, Ŗminha mãe faz faculdadeŗ. É bom lembrar que, para muitos neste país, a 

EAD é a única possibilidade de cursar a graduação (P3 Ŕ QR). 
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Em suma, a educação mediada pelos recursos tecnológicos deve primar pela formação 

da cidadania, "propiciando ao cidadão os requisitos básicos para viver numa sociedade em 

transformação, com novos impactos tecnológicos com novos instrumentos nas produções e 

relações sociaisŗ (GRINSPUN, 2001, p. 64). Neste contexto, os papéis e, consequentemente, as 

ações dos professores vão se modificando, na medida em que os próprios avanços tecnológicos 

vão ocorrendo. 

 
Ações dos professores de língua espanhola em EaD 

 

O que é considerado novo, ou seja, o que rompe com o tradicionalismo, normalmente, 

causa instabilidades e reações adversas, porque tende a gerar medo, receio, ansiedade, 

preocupação, desconfiança e rechaço. No entanto, não há como negar as rápidas evoluções 

tecnológicas e sua presença constante e diária nas nossas vidas. Isto exige uma reorganização 

tanto dos processos educacionais quanto das próprias organizações socioculturais. Assim, pode-

se afirmar que o professor, neste caso, de língua espanhola, Ŗprecisa estar sempre se 

atualizando, não só para acompanhar um mundo em constante mudança, mas também para ser 

capaz de provocar mudançasŗ (ÁLVAREZ, 2006, p. 87). Por isto, as ações dos professores de 

língua espanhola em EaD devem, constantemente, ser revistas e repensadas, com o objetivo de 

acompanhar os avanços tecnológicos e científicos implicados na sua profissão e empreender 

mudanças consideradas necessárias a cada situação educacional em que este professor esteja 

inserido. 

O trabalho dos professores participantes desta pesquisa engloba várias e diversificadas 

ações, como podemos observar no seguinte trecho extraído da primeira sessão reflexiva 

realizada. 
 

P3 Ŕ Agora, eu estava pensando. Agora, abrindo um parêntese, não sei se 

vocês lembram você não estava, porque eu te passei essa informação, mas 

acho que a Patrícia estava na sala. No semestre passado, quando... que tinha 

aquele... porque eu não sei se continua... aquele projeto das pessoas falarem 

do seu... 

P1 Ŕ Ah, sei... 

P3 Ŕ da sua experiência... da pesquisa. Normalmente, apresentar e tal... 

P1 Ŕ Paralisaram. 

P3 Ŕ Paralisaram, né? Aí..., o recado veio pra gente assim... Ŗporque os 

professores aqui estão muito tarefeirosŗ. 

P2 Ŕ Ah... foi. 

P4 Ŕ E era pra gente? 

Patrícia Ŕ Foi desse jeito o recado. Foi pra todos. 

P3 Ŕ Puxa, caramba... 

P4 Ŕ Mas, não tem tempo, né? 

P3 Ŕ Sabe? Eu passei pra ti... 

P2 Ŕ Foi... 

P3 Ŕ Você disse assim pra mim Ŗah é? Nós somos tarefeiros?ŗ Você fez 

alguma coisa... alguma observação nesse sentido. Mas gente, sabe? Como é 

que num... 

P2 Ŕ Como é que não é? 

P3 Ŕ è uma questão assim... de objetividade. Você tem essas tarefas a 

cumprir. E aí, então, vem o povo, chama tal e você fica resistente, você fica 

lá na cadeira e Ŗtic, tic, ticŗ Ŗsó um pouquinhoŗ Ŗtic, tic, ticŗ. 

Patrícia Ŕ Ahã. 

P3 Ŕ Por que? Porque você tem que dar conta desse trabalho todo. 

P1 Ŕ São prazos, né? 

P2 Ŕ E são muitas coisas. 
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Todas as possibilidades de atuação do professor de língua espanhola em EaD devem ser 

encaradas como novos desafios, porque, Ŗna verdade, novas possibilidades de trabalho abrem-se 

para o professor em EaD, justamente pelo fato de ele não exercer mais a sua profissão como 

antigamenteŗ (MAIA; MATTAR, p. 90). O professor em EaD passa a atuar, entre algumas das 

suas diversificadas ações, como professor-autor, professor-produtor de vídeos, professor-

designer gráfico e visual de cursos. Assim sendo, pode-se afirmar que o exercício da sua 

profissão lhe exige diferentes conhecimentos, posturas e ações. Os professores, participantes 

desta pesquisa, trabalham frente a câmeras filmadoras, para que haja a transmissão via satélite 

das denominadas teleaulas. E, para isto, é importante observar a postura, o tipo de linguagem e a 

própria aparência, conforme padrões televisivos. Outra das suas atividades está relacionada à 

produção de vídeos educacionais, em que o professor traça roteiros e, em alguns, casos, 

participa dos vídeos como um dos seus atores. Também, há a interação via Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVA), em que o professor realiza seu papel de mediador preparando, 

elaborando e caracterizando o designer do seu curso e estabelecendo contatos com os 

estudantes, por meio, por exemplo, de fóruns de discussão. Além da produção de materiais de 

apoio e materiais complementares, em que o professor seleciona, explora e prepara materiais 

impressos e materiais que são disponibilizados via web. 

Apesar desta multiplicidade de ações habituais dos professores de língua espanhola em 

EaD, não se pode deixar de destacar que, ainda assim, todos os participantes desta pesquisa 

estão envolvidos em atividades de pesquisa e extensão. E é com base nestes aspectos que Maia e 

Mattar (2007, p. 93), afirmam que os professores em EaD devem tomar cuidado e se 

organizarem para que não se estabeleça Ŗuma nova classe de explorados intelectuais, 

intensamente submetidos ao tecnoestresse e aos transtornos multitarefasŗ. 

Entretanto, nem sempre o que se projeta e o que se quer, para um bom desenvolvimento 

das ações docentes em EaD, correspondem à realidade apresentada. 

 
Ideais e realidade 

 

Alguns acreditam piamente que as novas tecnologias são a solução para os problemas 

educacionais. Mas, isto é o resultado de uma utopia, porque não é a simples inserção de recursos 

tecnológicos que vai resolver os problemas da educação. Os professores podem, por exemplo, 

por meio do uso de diferentes tecnologias reproduzir aulas tradicionais, ou seja, neste sentido 

não há mudanças. É certo que, como assevera Schlemmer (2005, p. 30), Ŗa informação é o 

subsídio para a construção do conhecimento, para o aprendizado, de modo que o uso das TIC, 

principalmente a internet, vem revolucionando as formas de ensinar e aprenderŗ. As TIC, ou 

seja, as Tecnologias da Informação e Comunicação são recursos que auxiliam os professores e 

os estudantes no desenvolvimento das suas atividades e no desempenho dos seus papéis, no 

contexto da EaD. Contudo, os processos educacionais a distância são muito mais complexos do 

que seus suportes tecnológicos, pois apresentam um princípio de formação e são, também, 

atividades socioculturais (BRASLAVSKY, 2004). O professor não deve assumir a função de 

mero transmissor de conhecimentos, mas, ao contrário, deve assumir um trabalho de parceria 

cognitiva, nos momentos de interação com os estudantes, e de ênfase na pesquisa e na reflexão 

crítica, para evitar reproduções e, por sua vez, incentivar mudanças que julgue necessárias 

(LÉVY, 1999). 

Em resposta à questão de número 1 do Questionário Reflexivo, um dos professores faz a 

seguinte afirmação. 
 

Creio que a graduação em língua espanhola por meio da EaD pode ajudar, e muito, na 

formação dos estudantes. É importante pensar no déficit de Universidades que oferecem esta 

habilitação. Entretanto, é preciso que o aluno, entre outras coisas, trabalhe a sua autonomia e 

compreenda os desafios propostos por um curso realizado a distância. O aluno precisa 

Ŗaprender a aprenderŗ. O curso precisa ter um desenho no qual o aluno tenha acesso a 
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diferentes materiais e que estes materiais sejam planejados para o curso a distância, não uma 

repetição ou recopilação de materiais já existentes (P2 Ŕ QR). 

 

É necessário que o aluno seja autônomo e saiba se movimentar neste novo contexto 

educacional que lhe é apresentado. E, ainda conforme P2, podem ser apontados alguns 

caminhos para que a EaD não se configure como uma reprodução dos cursos presenciais, já que 

seu contexto é diferenciado e sua proposta não é exatamente a mesma. A resposta de P2, quando 

questionado sobre o que poderia ser feito para melhorar a qualidade dos processos de ensino e 

aprendizagem da língua espanhola em EaD, de modo a preocupar-se com os efeitos que as 

nossas ações, enquanto professores, podem provocar nas comunidades e nas pessoas aonde 

chega o nosso trabalho, é a que segue. 
 

Creio que um dos caminhos é o planejamento do curso voltado para as especificidades 

do curso a distância. O que está ocorrendo é simplesmente uma reprodução dos cursos 

presenciais e dos materiais utilizados nos mesmos. Para isso, é necessário um novo 

desenho instrucional que venha contribuir efetivamente para a aprendizagem do aluno, 

que proporcione que todos aprendam com todos (P2 Ŕ QR). 

 

Porém, P3, ao refletir criticamente sobre a questão citada anteriormente, elabora a 

seguinte resposta, apresentando suas opiniões sobre o tema. 
 

A curto prazo não consigo ser otimista com relação ao ensino superior, seja em EAD ou 

presencial. O começo do problema é a educação básica e é nela que se deve investir 

verdadeiramente para que se sintam melhoras no ensino superior. Esse é um 

investimento que leva tempo. Enquanto isso, penso que deveríamos trabalhar todas as 

habilidades linguísticas para atender melhor os alunos, principalmente aqueles que têm 

interesse em exercer bem a profissão de professor de espanhol. Acho que o processo de 

melhora passa pela obrigatoriedade de participação no AVA, provas discursivas bem 

elaboradas e bem corrigidas e cursos de extensão que ajudem o futuro professor na sua 

prática, por exemplo (P3 Ŕ QR). 

 

A questão aqui apresentada sugere que se vá à raiz dos problemas educacionais para 

que, de fato, seja possível obter uma sequência de processos educacionais mais satisfatórios. 

Contudo, isto é algo que pode levar a resultados mais a longo prazo. O professor, no entanto, 

não pode se esquecer dos problemas já existentes e de tentar trabalhar, no intuito de minimizá-

los. Por isto, P3 cita alguns elementos que devem ser considerados no trabalho do professor de 

língua espanhola em EaD, como o desenvolvimento das habilidades linguísticas de um falante, a 

exigência de participação dos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem, a elaboração 

de provas discursivas e a oferta de cursos de extensão que se fundamentem na relação entre 

teoria e prática do professor de língua espanhola. 

Entretanto, quando P3 foi questionado se acreditava que a graduação em língua 

espanhola realizada através da EaD poderia, de fato, ajudar no desenvolvimento pessoal e 

profissional dos seus estudantes, sua resposta foi a que segue. 
 

De algumas pessoas sim, talvez aquelas que já tenham conhecimentos em língua espanhola e 

buscam o diploma para enfrentarem com melhores chances o mercado de trabalho. Penso que 

essas pessoas também aproveitam melhor as teleaulas, o AVA, que afinal são enriquecedores. 

Mas para quem nunca teve contato com o espanhol e só se baseia na apostila e nas teleaulas 

(creio que a maioria, infelizmente), o resultado será uma formação e, consequentemente, uma 

atuação profissional precária. É uma falha séria do curso a falta de mecanismos para praticar a 

fala e a escrita, mas o que mais pesa é a falta de autonomia de nossos alunos, a crença de que 

Ŗalguém tem que me ensinar espanholŗ (P3 Ŕ QR). 

 

Muitos dos problemas decorrentes de uma educação realizada entre pessoas, localizadas 

em lugares diferentes, ou seja, da EaD, se originam de uma cultura de aprendizagem deficiente 

em que não há autonomia discente. O estudante de cursos em EaD deve, obrigatoriamente, 
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assumir novos papéis. Ele não pode, simplesmente, esperar que, como disse P3, alguém lhe 

ensine uma língua estrangeira. O estudante não é passivo e, em EaD, principalmente, não há 

como ser passivo. Os que querem se manter neste estado de inércia, infelizmente não se 

acostumam com este modelo educacional e acabam desistindo ou, o que é pior, vão arrastando o 

curso para ver se, no final, conseguem um diploma. 

Como todos os professores participantes desta pesquisa, antes de chegar a esta 

universidade com oferta de cursos em EaD, eram professores de cursos presenciais, grande 

porcentagem das suas experiências se pautam em momentos de interação presencial com os 

estudantes. Por isto as comparações entre EaD e educação presencial são inevitáveis. Isto pode 

ser observado, por exemplo, no seguinte trecho da segunda sessão reflexiva em que os 

professores discutem sobre a imposição da universidade, para que os materiais produzidos, as 

teleaulas e as avaliações tenham como fundamento o trabalho interdisciplinar. 

 
P3 Ŕ Pois é, mas daí quem vem diz que a gente não trabalha interdisciplinar. 

P2 Ŕ Não, como é que foi na discussão? ŖCaixinhasŗ. Ai, eu não... Ah... 

Então, se são Ŗcaixinhas, no presencial são Ŗcaixõesŗ. 

P3 Ŕ É. 

P2 Ŕ O que é pior ainda, porque se você for pensar... Eu me revoltei... 

(risos) 

P2 Ŕ Porque se você for pensar, gente..., que é porque nós estamos separados. 

O nosso curso a partir do momento da construção daquela árvore, da forma 

como nós trabalhamos... Porque em cursos presenciais nas faculdades, os 

professores nem se vêm... 

P3 Ŕ Não. 

P4 Ŕ Exatamente. 

P2 Ŕ É cada um ali dentro da sua pesquisa, daquele Ŗnão, isso é meuŗ, Ŗisso é 

meuŗ... 

P4 Ŕ É verdade. Fica cada um com... 

P2 Ŕ É... 

P3 Ŕ É muito mais fechado. É muito mais fechado. 

P2 Ŕ Então, você fecha a porta da sua sala. Ali é o seu mundo. Você faz o que 

acha que deve ser feito... Essa forma que nós trabalhamos... Isso não existe na 

universidade presencial. 

Patrícia Ŕ É verdade. 

P2 Ŕ Porque só se encontram, onde? Em reuniões ou no corredor, entendeu? 

Mas, essa coisa do convívio diário que nós temos... 

 

Mais uma vez, podem-se perceber diferenças entre o trabalho do professor em EaD e o 

trabalho do professor presencial. E isto requer mudanças nas concepções de ensinar e aprender 

uma língua estrangeira, tendo como contexto e modalidade educacional os espaços virtuais, ou 

seja, para compreender e saber agir dentro dos processos implicados pela EaD devem ser 

empreendidas transformações correspondentes às culturas tradicionais de aprendizagem. 

Tudo isto, por sua vez, gera inúmeras expectativas e exigem planejamento, para que as 

ações do professor de língua espanhola, em EaD, possam, de fato, ser viabilizadas. 

 
Expectativas e planejamento 

 

É importante e extremamente necessário que o professor de língua espanhola, inserido 

na modalidade de EaD, esteja atento às novas perspectivas que este contexto educacional lhe 

oferece. Conforme Palloff e Pratt (2004, p. 19), Ŗa mudança da relação entre o professor e seus 

alunos e entre o professor e sua área de conhecimento por meio da interação com os alunos on-

line também ajuda a expandir a rede pela qual os professores podem aprender. Os professores, 

então, também são alunos virtuaisŗ. Ressalta-se, por tanto, que é exatamente desta forma que os 

professores devem se ver: como aprendizes nesta nova modalidade. Por isso, enfatiza-se a 
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importância da formação contínua que, constantemente, ocorre nos encontros promovidos pela 

própria universidade, onde os participantes desta pesquisa exercem suas múltiplas funções, ou 

por iniciativas próprias dos professores da EaD. Isto pode ser constatado no comentário a seguir, 

feito por P1 em seu diário eletrônico, em que se percebe a preocupação com estes processos de 

formação contínua. 
 

A correria parece que nunca para, abrir um fórum e verificar o outro, parece que tudo 

fica acumulado. Hoje foi bacana, pois tivemos um curso sobre o uso de uma ferramenta 

para poder aplicá-la na aula, acho que poderá dar um rumo bacana à proposta do curso 

de letras e principalmente colaborar com os alunos (DE Ŕ P1). 

 

Este curso ao qual P1 se refere foi uma proposta dos professores do curso de 

Matemática, que compartilham o mesmo ambiente de trabalho dos professores de Letras, 

tornando possível a troca de experiências não apenas entre professores de um mesmo curso, 

mas, também, entre professores de outros cursos. Contudo, mesmo passando por processos de 

formação contínua, algumas questões continuam sendo fatores de desafio para os professores de 

língua espanhola em EaD. Inclusive, P2, em um comentário deixado no diário eletrônico, 

impulsiona a seguinte discussão que se refere aos procedimentos avaliativos. 
 

Um desafio grande para todos os educadores, independente de ser ensino presencial ou a 

distância, é a avaliação dos alunos. Estamos passando por um grande mudança neste 

momento, que é a construção de uma avaliação discursiva para os cursos EaD da 

Universidade. Nossa maior angústia é com relação a eficiência desta forma avaliativa, 

visto que a nota será a mesma para todas disciplinas. Será que uma avaliação assim 

realmente vai resolver nosso problema? Como os alunos receberão esta notícia? Até que 

ponto esta mudança no meio do processo vai melhorar a perspectiva do curso? Será 

apenas uma mudança de avaliação ou de atitude? Ainda estamos no planejamento, 

entretanto as dúvidas já nos angustiam... É isto, por hoje... (DE Ŕ P2). 

 

Todas estas dúvidas e indagações preocupam os professores. Mas, elas devem ser feitas, 

no intuito de buscar melhorias educacionais, com mudanças de atitudes, e não apenas com 

alterações da configuração de um curso, sem que isto possa, de fato, levar às melhorias 

almejadas. Sobre as avaliações e seu novo formato exigido pela instituição, pode-se, também, 

destacar o seguinte comentário de P3, no seu diário eletrônico. P3 reflete sobre os tipos de 

questão que devem ser contempladas nas provas de seleção múltipla. Convém, inclusive, 

salientar que para esta nova configuração, os professores passaram por um curso de formação 

sobre avaliações em larga escala, tendo como base as avaliações do ENADE e do banco de 

dados do INEP. 
 

Fiquei "incomodada" com a reação de muitos alunos ao novo modelo de avaliação 

proposto pela universidade. Acho que deve haver mudanças e que leva tempo para que 

os alunos, e também nós, professores, nos acostumemos. Mas quando analiso as provas 

do ENAD, tenho dificuldade em resolver muitas questões. Isso "incomoda". Consigo 

me colocar no lugar dos meus alunos, não quero que eles se saiam mal, mas é preciso 

mudar. Eles precisam deixar de ser meros repetidores de conteúdo (e eu também...) (DE 

Ŕ P3). 

 

Alguns alunos ao responder as avaliações elaboradas, conforme os padrões do INEP, 

sentiram extrema dificuldade e fizeram inúmeras reclamações. Estas avaliações exigiam um 

maior grau de concentração, reflexão e análise por parte dos professores que as elaboraram e por 

parte dos estudantes que as respondiam. E os estudantes não estavam acostumados com isto e, 

em outros casos, eles acreditavam que fazer EaD era coisa fácil, porque não tinham que ir todos 

os dias para a faculdade. Esta, infelizmente, é uma crença bastante arraigada em EaD. 
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Devido a toda a discussão realizada até o momento, neste artigo, pode-se afirmar que as 

expectativas do modelo de EaD são muitas e, para que se tenha um processo educacional de 

qualidade na língua espanhola, é preciso um bom planejamento. 

 
Considerações finais 

 

Apesar da distância física entre o professor de língua espanhola e seus estudantes, Ŗem 

EaD, o educando não precisa estar distante, pedagogicamente, dos seus educadores, nem dos 

seus colegas, muito menos do mundo que contextualiza sua aprendizagemŗ (MAIA e 

MATTAR, 2007, p. 4). É possível haver interação entre pessoas em um mesmo lugar e ao 

mesmo tempo ou estando estes indivíduos em lugares e horários diferentes. Basta a disposição e 

o engajamento de cada um nos processos educacionais que estão vivenciando. Outro fator que 

se deve destacar se refere à qualidade da EaD, tão almejada nesta pesquisa. Sobre isto, Pizzio e 

Silva (2009, s/p), argumentam que no ENADE de 2006, por exemplo, os estudantes de cursos 

em EaD Ŗobtiveram um desempenho melhor que os dos cursos presenciais. Apesar da sua 

expansão significativa e dos resultados positivos no ENADE, a Educação a Distância, muitas 

vezes, ainda é vista com certa desconfiança quanto à qualidade do ensino, tendo como 

parâmetro o modelo presencialŗ. Desconfianças estas advindas, muitas vezes, do 

desconhecimento sobre este tipo de modelo educacional. São, em outras palavras, conceitos 

preconcebidos sobre algo que não se conhece. Mas, ainda assim, o crescimento da EaD recebe 

bastante força em todo o país e sua compreensão está sendo gradualmente ampliada, com a 

publicação de diferentes estudos sobre o tema. Inclusive, são vários os cursos presenciais que 

começam a oferecer disciplinas on-line, mesclando o presencial e a EAD (MORAN, 2007). No 

entanto, o que não se pode deixar de fazer é primar pela qualidade destes processos 

educacionais, para que realmente haja a democratização da educação superior e o 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades alcançadas pela EaD. 
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RESUMEN: La comunicación es imprescindible para cualquier ser humano, pues es a través del lenguaje 

que los sujetos comprenden el mundo y pueden en él actuar e interactuar. Éste es el instrumento por el 

cual ocurre el fenómeno de la interacción verbal. El hablante lo transforma en discurso adecuándolo a 

una situación comunicativa. Siendo la palabra el producto de la interacción entre individuos, su sentido y 

su significación dependen de la relación entre los sujetos y de las convenciones socioculturales 

establecidas. Un aspecto de los convencionalismos es el proceso metafórico. Nuestro objetivo en esta 

comunicación es discutir los sentidos metafóricos presentes en las expresiones idiomáticas en lengua 

española. Además presentaremos sugerencias para enseñarlas a los alumnos brasileños de E/LE a partir 

de los grados de dificultades relacionados con las equivalencias semántico-pragmáticas. 

PALABRAS CLAVE: equivalencias semántico-pragmáticas; expresiones idiomáticas, español; portugués. 

 

RESUMO: A comunicação é imprescindível para qualquer ser humano, pois é através da linguagem que 

os sujeitos compreendem o mundo e podem nele agir e interagir. Este é o instrumento através do qual 

ocorre o fenômeno da interação verbal. O falante o transforma em discurso adequando-o a uma situação 

comunicativa. Sendo a palavra o produto da interação entre os indivíduos, seu sentido e sua significação 

dependem da relação entre os sujeitos e das convenções socioculturais estabelecidas. Um aspecto dos 

convencionalismos é o processo metafórico. Nosso objetivo nesta comunicação é discutir os sentidos 

metafóricos presentes nas expressões idiomáticas em língua espanhola. Ademais, apresentaremos 

sugestões para ensiná-las aos alunos brasileiros de E/LE a partir dos graus de dificuldades relacionados 

com as equivalências semântico-pragmáticas. 

PALAVRAS-CHAVE: equivalências semântico-pragmáticas; expressões idiomáticas, espanhol; 

português. 

 
En este artículo, pretendemos enseñar las expresiones idiomáticas como un contenido 

cultural que puede despertar la concienciación intercultural, considerando que el abordaje 

intercultural consiste en ofrecer  al estudiante de lengua extranjera, además de los contenidos 

gramaticales, un contacto con el universo sociocultural de los países donde se habla la lengua 

española. Según esa visión, se deben ofrecer al estudiante un aprendizaje por medio de 

actividades que contextualicen los usos y los contextos adecuados para que desarrollen la 

competencia comunicativa. Puesto que ésta va mucho allá de la adquisición de la competencia 

lingüística, pues hace referencia a una competencia de adecuación pragmática, de adecuación 

del uso lingüístico a los aspectos socioculturales de los países hispánicos. 

Según Miquel (1999), Ŗ[s]i en el proceso de enseñanza/aprendizaje no se trabajan los 

aspectos relativos a la competencia cultural, los estudiantes utilizarán la lengua extranjera con 

las pautas de su lengua materna.ŗ Por lo tanto, al enseñar las expresiones idiomáticas (IEs), 

podemos usar las técnicas de aproximación y contraste que pueden ayudar a despertar la 

concienciación intercultural, pues cuando intenten reconocer las similitudes o las diferencias 

entre los sentidos metafóricos presentes en las EIs en español y  en portugués o cuando intenten 

encontrar las equivalencias semántico-pragmáticas de las EIs en estas dos lenguas, van a 

percibir que  hay grados de equivilencias que van desde las que son idénticas a las que no tienen 

equivalencia en la lengua materna y que revelan que las visiones de mundo de esas lenguas son 

muy diferentes. En esos casos, la única alternativa es explicarles los significados potenciales y 

los sentidos que recubren en los contextos de uso. De esa forma defendemos que la comparación 

entre los contenidos culturales brasileños con las culturas de los países hispanohablantes es una 

forma de hacer que los estudiantes se alejen de las culturas de la lengua materna (LM) para 

comprender las del otro hispanoamericano.  
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Adoptamos la tradición que defiende que los patrones lingüísticos determinan el modo 

como el individuo percibe el mundo y su forma de pensar. Puesto que estos patrones varían, 

resultarán diferentes concepciones del universo y de la vida humana. Una de las fuentes de la 

idea de la relatividad lingüística está en el romanticismo alemán de Humboldt, citado por Casal, 

(2003, p. 6)  para quien Ŗel lenguaje expresa y modela el espíritu del pueblo [...] tiene una forma 

interior propia, que organiza el mundoŗ.  

Semejantemente, la hipótesis Sapir/Whorf defiende que el conocimiento que un pueblo 

tiene del mundo está en relación con su lenguaje. La lengua es el medio por cual el hombre crea 

su concepción, comprensión y valores de la realidad objetiva, actúa como intermediación entre 

el sujeto y el objeto. De igual modo, las palabras que escuchamos o que pronunciamos forman, 

según Sapir y Whorf, nuestro entorno semántico o clima verbal, un entorno que influye sobre 

nosotros, por eso es importante tener conciencia de ello y no olvidar que las palabras presentan 

también un significado intencional constituido por aquello que sugiere o connota en nuestra 

mente.  

La perspectiva mentalista, defendida por Goodenough (1957) citado por Casal (2003, 

p.8) define la cultura como un sistema conceptual, es decir, un sistema de conocimientos y 

creencias compartidas con el que las personas organizan sus percepciones y experiencias, toman 

decisiones y actúan. Según este enfoque, la cultura sería una especie de código conceptual que 

las personas utilizan para conocerse, para conocer el mundo y actuar. 

Para Giovannini et al. (1996), cultura es la forma como un determinado grupo social 

tiene de vivir y concebir la vida. López (2005) hace una división del concepto bajo tras 

aspectos: esencial, legitimada y epidérmica. La cultura esencial es aquella que permite que el 

hablante extranjero haga  uso de modo conveniente del lenguaje, pautándose en las creencias, 

valores y conocimientos compartidos por determinada comunidad lingüística. La legitimada se 

caracteriza por llevar a cabo aspectos que son valorados en todas las sociedades como la 

producción literaria de un determinado escritor. Y la cultura epidérmica se refiere a las 

costumbres específicas de una región, como por ejemplo, las diferencias socioculturales  entre 

regiones que forman parte de un mismo país. 

Eso demuestra  que los hablantes de lenguas distintas, probablemente, van a reaccionar 

de maneras distintas no sólo socialmente, sino también al seleccionar estructuras gramaticales 

en su habla, pues estas también forman parte de la cultura, es decir, Ŗa mesma imagem pode ter 

significados diferentes em culturas diferentesŗ (TAGNIN, 2005, p. 64). Son justamente los 

aspectos culturales que, muchas veces, están ausentes de los cursos de lengua extranjera como si 

la cultura y lengua no estuviesen imbricadas.   

Dentro de este mundo que es la cultura, están las expresiones idiomáticas, los 

modismos, proverbios, idiomatismos y metáforas que son muy utilizados en situaciones 

comunicativas y que casi siempre tienen una significación específica dentro de una determinada 

comunidad. Es lo que defiende Lima (1997, p. 67), Ŗlos modismos […] están ligados con 

exclusividad a una lengua determinada, a veces pierden el valor histórico y cultural. El hecho 

lingüístico remite a un hecho cultural que debemos conocer. De ahí  la importancia de 

conocerlos  y estudiarlos  en contextos significativos que orienten sobre su uso correcto en 

situaciones específicasŗ. Por eso es importante comprender que en el momento que aprendemos 

una lengua aprendemos, también, la manera como los hablantes de esta lengua interpretan y 

representan el mundo. 

 
¿Qué es una expresión idiomática? 

 

No es de hoy que la Lingüística intenta definir lo que es expresión idiomática (EI). 

Muchos lingüistas ya hicieron esa definición y otros, con el pasar de los años, cambiaron su 

concepción de EI. A la medida que los estudios lingüísticos avanzan, las discusiones sobre lo 

que es EI disminuyen tornándola más homogénea entre los estudiosos de la lengua. 
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De acuerdo con Martínez (1999), el punto de origen de los estudios fraseológicos se da 

a través del lingüista soviético Polivanov en 1928, el cual concebía la fraseología como una 

ciencia lingüística que debía ocuparse de los significados individuales de las expresiones fijas. 

En la década de 40 del siglo XX, Vinogradov estableció los conceptos fundamentales de la 

fraseología, su ámbito y sus tareas. Otros autores creen que la fecha es en 1905, pero aún así no 

sería lo que es hoy si no fuera la contribución de la lingüística soviética. Aun según la autora, el 

surgimiento tardío y sistematizado de las expresiones idiomáticas ocurrió debido a la ausencia 

de trabajos teóricos, lo que hasta hoy se configura como un problema y justifica el apoyo de las 

instituciones de enseñanza a investigadores que se interesen por el tema. 

Aunque el concepto de EI varie, algunas afirmaciones pueden ser hechas sin que haya 

una divergencia entre los actuales estudiosos de la lengua. A título de ejemplificación citamos 

algunos. Para Varela y Kubarth (1999, p. 11): la EI es una […] secuencia que, muchas veces, 

constituye residuos de oraciones gramaticalmente completas y que aquí se encuentran reducidas 

a pocos elementosŗ. Para Tagnin (1999, p. 67): Ŗ[…] quando a expressão deixa transparecer a 

relação entre seu significado e a imagem aludida, temos as expressões metafóricas. Quando, 

entretanto, não se pode mais recuperar essa relação, teremos as EIs propriamente ditasŗ.  Para 

Xatara (1998, p. 149): Ŗexpressão idiomática é uma lexia complexa indecomponível, conotativa 

e cristalizada em um idioma pela tradição culturalŗ. Según la autora (1998, p. 71) las 

expresiones idiomáticas poseen una escala de abstracción que pueden ser clasificadas como 

fuertemente connotativas, cuando hay una dificultad para recuperar la motivación metafórica y 

débil, cuando los elementos denotativos presentes ayudan a comprender los elementos 

connotativos ausentes. Nuestra concepción es que las expresiones idiomáticas son sintagmas 

culturalmente convencionalizados y que sufrieron un apagamiento de su significado denotativo 

y ganaron una carga connotativa motivada por el uso en las esferas comunicativas. 

Defendemos que las EIs son contenidos culturales que reflejan la autenticidad de la 

lengua,  auxiliando a los aprendices en la comprensión de los grados de connotación presentes 

en las EIs y, principalmente, percibir que son un de los ejemplos más auténticos de la cultura del 

pueblo y son esenciales por dejar transparecer sus creencias y superticiones. Es lo que afirma 

Álvarez (2000, p. 3), 

 
[a]s expressões idiomáticas, são parte integrante e rica de todas as línguas, 

representam um dos elementos mais pitorescos delas. São traços 

característicos muito importantes da língua falada e constituem uma grande 

dificuldade para os estrangeiros, porque é impossível conhecer uma língua 

quer falada, quer escrita, sem se conhecer um número de expressões 

idiomáticas ou pelo menos as mais usadas.  

 

Al estudiar las EIs, percibimos que su uso está asociado a las relaciones cotidianas y 

coloquiales y ese uso específico es más una dificultad a ser enfrentada. Por eso que su estudio es 

tan relevante en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua, pues puede ayudar a 

entablar los intercambios comunicativos o generar choques culturales. Briz (apud SOUZA; 

GAMA, 2006) afirma que el lenguaje coloquial es como un registro oral determinado por la 

situación comunicativa y que caracteriza las realizaciones comunicativas de todos los usuarios 

de una lengua. En esas relaciones comunicativas, las EIs son utilizadas con gran frecuencia lo 

que justifica el estudio profundizado y la búsqueda por estrategias para que el estudiante de 

E/LE consiga tener una competencia comunicativa que le ayude a comprender esas situaciones 

de uso en la lengua meta. 

Así como hay una diversidad de conceptos sobre EIs, hay también una infinidad de 

clasificaciones para auxiliar en el estudio de esos sintagmas. Una de ellas es la elaborada por 

Xatara (2001). Esta autora sugiere la presentación del código denotativo (para principiantes) 

hasta llegar a las expresiones connotativas (nivel avanzado de aprendizaje) y, en seguida, afirma 

que una de las posibilidades para la enseñanza de EIs es la clasificación de las expresiones por 
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grados de dificultad. Esa técnica vale tanto para aprendizaje como para la traducción. A seguir 

presentamos los cuatro grados propuestos por Xatara (1998): 

 Grado 1: En ese grupo están las expresiones que presentan equivalencia idiomática y 

literal en la lengua materna. Ej: lavar las manos / lavar as mãos. 

 Grado 2: Aquí están presentes las EIs que no presentan equivalencia literal total o 

parcial, pero permanecen con la equivalencia idiomática y pueden ser fácilmente 

sustituidas por una EI en la lengua materna. Ej: no tener pelos en la lengua / não ter 

papas na língua.  

 Grado 3: A ese grupo pertenecen las EIs que corresponden a EIs en la lengua materna, 

pero la estructura sintáctica o las unidades lexicales son muy distintas. Ej: sujetar el 

sartén por el mango / estar com a faca e o queijo na mão. 

 Grado 4: Ese grupo se refiere a las EIs que no tienen equivalencia en la lengua materna 

y que revelan que las visiones de mundo de esas lenguas son muy diferentes. En eses 

casos, la única alternativa es explicarlas, es decir, parafrasearlas. Ej: ponerse piel de 

gallina Ŕ se aplica a quien se eriza la piel debido al frío o al temor, lo que en portugués 

sería Ŗficar arrepiadoŗ. 

 

Percibimos que conocer los aspectos socioculturales de una lengua es imprescindible 

para llegar a tener competencia comunicativa, pues Ŗa língua […] só tem sentido dentro do 

contexto cultural da comunidade de falantesŗ (LEIVA, 1999, p. 106). 

En el mundo globalizado como el de hoy, es necesario conocer las manifestaciones 

culturales de otros pueblos, desarrollando para eso habilidades. Ésta es una de las propuestas de 

las Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM, 2006, p. 151),  

 
[os conteúdos socioculturais] devem servir para que o estudante se aproprie 

de outras maneiras de expressar uma realidade diferente da sua, de forma a 

que ele seja capaz de apropriar-se, também, das peculiaridades linguísticas e 

sócio-culturais do outro. 

 

Es justamente este objetivo que el estudio con expresiones idiomáticas propone: la 

posibilidad de comprender la cultura del otro por intermedio del vasto mundo de la fraseología. 

 
Sugerencia de actividad para trabajo con expresiones idiomáticas 

 

En el mercado editorial hay una serie de materiales didácticos que se dedican a la 

enseñanza de E/LE, a pesar de la gran mayoría no contemplar actividades con el uso y valor de 

EI. Mientras tanto es muy importante que el profesor trabaje esos sintagmas muy cerca de la 

realidad de los alumnos, pues forman parte del habla diaria utilizada por los hablantes nativos de 

español. Basado en ello, proponemos a los profesores una forma práctica, sencilla y placentera 

para trabajar y presentar las expresiones idiomáticas a los estudiantes de español como lengua 

extranjera.  

En el VII Seminario de Lenguas Extranjeras (UFG, 2009) presentamos en una 

comunicación algunas fotos que remetían a situaciones literales de expresiones idiomáticas en la 

lengua materna del alumno y pusimos tanto la expresión en portugués como su equivalente en 

español de acuerdo con la clasificación de los grados de dificultades propuesta por Xatara 

(2005). Presentamos, a seguir, las EIs y sus equivalencias en portugués: 

 

 
Expresiones idiomáticas en portugués Expresiones idiomáticas en español 

Ter/ Estar com (alguém) uma pedra no sapato. 

Ter um grande problema ou incômodo que 

perturba.  

Tener una piedra en el zapato. 

(Grado 1) 
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Pôr/Colocar as barbas de molho. Refere-se à 

necessidade de ter precaução e analisar muito bem 

a situação que nos rodeia para não cometer o 

mesmo erro.  

Poner las barbas en remojo. 

(Grado 1) 

Lavar(se) as mãos. Não (querer) responsabilizar-

se por algum assunto ou problema. 
Lavarse las manos. 

(Grado 1) 

Chorar pelo leite derramado. Lamentar por 

aquilo que se perdeu, que não deu certo.  
Llorar por la leche derramada. 

(Grado 1) 

Pagar (alguém) o pato. Sofrer as conseqüências 

de algo sem ser o culpado, injustamente.  

Pagar el pato. (Grado 1) 

Pagar los vidrios/platos rotos. (Grado 2) 

 

Ficar/Estar com a corda no pescoço. Diz-se de 

quem está em perigo, geralmente financeiro, ou 

com um grave problema.  

Estar/Quedar (alguien) con la soga al cuello. 

(Grado 1) 

Pendurar (alguém) as chuteiras. Deixar de fazer 

algo, abandonar uma profissão. Expressão tomada 

do mundo futebolístico.  

Cortarse la coleta. (Expresión tomada del mundo 

taurino). (Grado 3) 

Colgar los guantes (Grado 2) 

Engolir sapo (de alguém). Escutar/ Aguentar 

cobras e lagartos de alguém. Suportar algo ou 

alguém pacientemente, sem reclamar.  

Aguantar/Tragar/Pasar carros y carretas. Tragar 

bilis. (Grado 2) 

Tragarse un sapo. (Grado 2) 

Chutar o balde. Chutar o pau da barraca. 

Quebrar o pau. Botar a boca no trombone. 

Subir nas tamancas. Descer do salto. Armar um 

barraco. Fazer um escândalo, contar tudo o que se 

sabe sobre certo assunto. Criar uma grande 

confusão, inesperadamente.   

Armarse (alguien) la marimorena. Armar 

alguien la de Dios es Cristo. (Grado 3) 

Armarse la gorda. (Grado 2) 

 

Trocar as bolas. Enganar-se, fazer as coisas 

equivocadamente. 
No dar pie con bola. 

(Grado 2) 

Fazer tempestade em copo d‟água. Fazer um 

escândalo por um fato que não é tão grave ou 

importante. 

Ahogarse alguien en un vaso de água. 

(Grado 2) 

Ter/Estar com minhoca na cabeça. Ter pouco 

juízo. 
Tener la cabeza llena de pájaros. 

(Grado 2) 

Ser (alguém/algo) uma mão na roda. Se diz de 

uma pessoa ou coisa bem recebida porque se 

esperava ansiosamente e se desejava muito.  

Venir/ esperar (alguien/algo) como agua de 

mayo. 

(Grado 3) 

Tomar um chá de cadeira/ Ficar plantado. Ficar 

esperando muito tempo alguém ou algo 

inutilmente.  

Estar de plantón. (Grado 3) 

Quedar plantado. (Grado 1) 

 

Bater as botas. Morrer (linguagem muito 

coloquial, descortês). 
Estirar la pata. 

(Grado 3) 

Acertar na mosca. Acertar no alvo, alcançar o 

objetivo desejado.  
Dar (alguien) en el blanco/clavo. Acertar el 

blanco. Hacer blanco. (Grado 3) 

Encher linguiça. Perder tempo com uma conversa 

que não tem nada a ver. Esticar a conversa falando 

de outro(s) assunto(s).  

Estar de palique con alguien. (Grado 3) 

Darle um palique a alguien. (Grado 3) 

 

Trocar/Meter (alguém) os pés pelas mãos. 

Confundir-se, enganar-se, tentar fazer algo para o 

qual não está apto. Fazer mal as coisas e, em 

consequência, perdê-las. 

Meterse (alguien) en camisa de once varas. 

(Grado 3) 

Descascar o/um abacaxi. Ter um assunto muito 

grave ou chato para tratar ou resolver. 
Ser (algo/alguien) duro o malo de pelar. 

(Grado 3) 

Estar com a faca e o queijo na mão. Ter as 

condições necessárias para que tudo dê certo. Estar 

em uma situação vantajosa.  

 

 

Tener la sartén por el mango. 

(Grado 3) 
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Quebrar o pau. Fazer um escândalo. Criar uma 

grande confusão.   

 

Armarse (alguien) la marimorena. Armar 

alguien la de Dios es Cristo. Armarse la gorda. 

(Grado 3) 

Dar alguém uma de joãozinho-sem-braço. 

Fazer-se de desentendido para evitar complicações 

ou não assumir a responsabilidade de algo. 

Hacerse el sueco/longuis.  

(Grado 3) 

 

Durante la presentación, percibimos que mucho de los alumnos conseguían acordarse de 

la expresión idiomática en su lengua materna, pero lo mismo no ocurría cuando era pedida la 

expresión equivalente en español. 

Algo interesante ocurrió con la expresión en portugués Ŗquebrar o pauŗ. Como en la 

foto la madera que aparecía siendo quebrada era fina y frágil, una de las participantes se acordó 

de otra expresión en portugués Ŗquebrar o galhoŗ. Para nosotras fue algo importante, pues nos 

mostró que mismo dentro de nuestro propio idioma, los mismos participantes de un evento 

comunicativo podrán tener interpretaciones distintas para los mismos acontecimientos y enfatizó 

la importancia del trabajo con expresiones idiomáticas como contenidos culturales cuando 

enseñamos una LE. 

 
Consideraciones finales 

 

Nuestro objetivo principal es mostrar la importancia del trabajo con expresiones 

idiomáticas y sugerir posibilidades de desarrollo en clase ya que muchos de los libros didácticos 

no presentan las EIs y cuando llegan a presentarlas es sólo como curiosidad o como 

presentación de algo raro. 

A los alumnos es una manera importante de conocer un poco más los aspectos 

socioculturales que involucran una lengua, en nuestro caso la lengua española. En la enseñanza 

de LE es esencial la presentación y el estudio de los aspectos socioculturales ya que es a partir 

de ellos que la lengua gana vida. 

Las sugerencias presentadas no son imposiciones ni traen todo lo que necesita el 

profesor o el alumno en la enseñanza de idiomas. Los propios profesores pueden desarrollar sus 

propias tareas inspiradas en las sugeridas en ese artículo o inspiradas en concepciones que 

consideran relevantes en las teorías de enseñanza/aprendizaje. 

Por supuesto que puede  que la utilización de EIs en situaciones comunicativas por parte 

de un no nativo sólo ocurrirá en un nivel avanzado de conocimiento de la lengua meta. Es lo que 

afirma Lima (1997, p. 65), 

 
por lo tanto podemos comprobar que para un hablante no nativo el uso de 

manera consciente y espontánea de los modismos se convierte en una 

dificultad sólo superada por un excelente nivel de lengua y un curso de 

inmersión. 

 

A pesar de las posibles dificultades presentadas por los alumnos, creemos que el trabajo 

con expresiones idiomáticas sea importante para que el hablante no nativo las reconozca como 

ejemplos de la manifestación cultural de un pueblo, aprendiendo los rasgos culturales de la 

sociedad que las usa.  
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RESUMEN: Este artículo pretende mostrar cómo la Pedagogía de Proyectos puede contribuir para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras a partir de una reflexión crítica y sociolingüística. Para esto, serán 

expuestos los principios teóricos de esa metodología, sus relaciones teóricas con el Socio-

interaccionismo de Vygotsky (1998; 1999) y con el enfoque centrado en la acción, propuesto por el 

Marco Común Europeo (2002). Y También mostraremos su relación con otras metodologías innovadoras 

en la educación como la Interdisciplinariedad y la Transversalidad y, con las metodologías para la 

enseñanza de lenguas extranjeras como el Enfoque por Tareas y el Aprendizaje Colaborativo. 

PALABRAS CLAVE: pedagogía de proyectos; enfoque por tareas; aprendizaje colaborativo; socio-

interaccionismo. 

 

RESUMO: Este artigo pretende mostrar como a Pedagogia de Projetos pode contribuir para a 

aprendizagem de línguas estrangeiras a partir de una reflexão crítica y sociolinguística. Para isso, serão 

expostos os princípios teóricos desta metodologia, suas relações teóricas com o Socio-interacionismo de 

Vygotsky (1998; 1999) e com o Enfoque centrado en la acción, proposto pelo Marco Común Europeo 

(2002). Também mostraremos sua relação com outras metodologias inovadoras da educação como a 

Interdisciplinaridade e a Transversalidade e ainda com metodologias para o ensino de línguas 

estrangeiras como a Abordagem por Tarefas e a Aprendizagem Colaborativa. 

PALAVRAS-CHAVE: pedagogia de projetos; abordagem por tarefas; aprendizagem colaborativa; 

sociointeracionismo. 

 
Introducción 

 

La Pedagogía de Proyectos nació de los planteamientos del filósofo y educador John 

Dewey (1959) y de los pensadores de la llamada Pedagogía Activa. Esa corriente pedagógica 

buscaba nuevas formas de enseñar dirigidas a la realidad de los alumnos, haciendo que estos 

investigadores fuesen autónomos. Esa metodología se basa en el trabajo con proyectos 

pedagógicos y está relacionada con propuestas innovadoras educativas como la 

interdisciplinariedad y la transversalidad. Podemos también fundamentar la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (LEs) a partir de dos puntos teóricos principales: el Socio-interaccionismo 

de Vygotsky (1998; 1999) y el enfoque centrado en la acción del Marco Común Europeo 

(2002).  

Pero, ¿qué son los proyectos de trabajo? ¿Qué es el currículo integrado? ¿Cuál es la 

distinción entre este tipo de currículo y el currículo disciplinar? ¿Para qué sirven los temas 

transversales y la interdisciplinariedad? Y, por último, ¿cuál es la relación de todo esto con la 

enseñanza de lenguas extranjeras? Estos cuestionamientos serán respondidos a lo largo del 

presente artículo, pero de forma breve. 

 
 Una reflexión acerca del currículo escolar 

 

En una visión simplificada, el término currículo es todo y cualquier conjunto de 

actividades académicas orientadas a la enseñanza y el aprendizaje. Sacristán (2000) defiende,  

que ese término está relacionado con la experiencia y las  responsabilidades de la escuela, de los 

profesores y de los propios alumnos, así como también con los contenidos, planificaciones, 

propuestas, especificaciones de los objetos, reflejo de herencia cultural, o sea, es el programa de 
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la escuela que contiene los contenidos y actividades, suma de aprendizaje o resultados de todas 

las experiencias del alumno. 

Santomé (2000) defiende que existen dos modelos de currículos principales: el 

currículo disciplinar y el currículo integrado. El currículo disciplinar es la forma más antigua 

y tradicional de planificación educativa. En ese modelo curricular la organización de las 

asignaturas se da de forma aislada, es decir, no hay interrelación entre las diversas ciencias que 

lo componen, ya que el conocimiento es concebido como una serie de casilleros separados de 

saberes que deben ser organizados jerárquicamente, es pues el resultado de un proceso de 

compartimentación excesiva del conocimiento. 

Ya el currículo integrado o currículo interdisciplinar, según señala Santomé (1998), 

nació de la denuncia del distanciamiento sistemático existente entre los contenidos estudiados 

en las instituciones escolares y la realidad en que viven los alumnos. Este modelo, propone la 

integración de saberes y temas socioculturales que forman parte del cotidiano de los alumnos, 

pues se pretende que el contexto escolar integre los diversos conocimientos adquiridos en la 

escuela al cotidiano del alumno. Por lo tanto, este tipo de currículo está íntimamente relacionado 

con la idea de transversalidad y de interdisciplinariedad que son dos técnicas de enseñanza que 

buscan romper con la pedagogía tradicional y con la compartimentación del currículo. 

En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas extranjeras, en el tipo de organización 

curricular interdisciplinar o integrada encontramos un concepto de lengua funcionalista dirigido 

a la comunicación de forma interactiva ya que, como defiende Bakhtin (1998)  

 
la verdadera substancia de la lengua no está constituida por un sistema 

abstracto de formas lingüísticas ni por la enunciación monológica aislada, ni  

por el acto psicofisiológico de su producción, sino por el fenómeno social de 

la interacción verbal, realizada a través de la enunciación o de las 

enunciaciones. La interacción verbal constituye así, la realidad fundamental 

de la lengua. (BAKHTIN, 1998, p.123)
1
 

 

Este concepto de función lingüística, más tarde se amplia hacia el concepto de 

competencia comunicativa propuesta por Hymes (1971/1995) y verticalizado a la enseñanza de 

lenguas extranjeras por Canale (1995). Para Hymes (1971/1995), la competencia comunicativa 

es la capacidad que todos tenemos de comunicarnos e interactuar en las distintas situaciones 

comunicativas. Por su parte, para Canale (1995, p.64) la comunicación  

 
es una forma de interacción social; implica un alto grado de impredictibilidad 

y creatividad en forma y contenidos; [...] implica un lenguaje auténtico, 

opuesto al lenguaje inventado de los libros de textos; y se juzga que se realiza 

con éxito y no sobre la base de resultados concretos. 

 

Es a partir de esos planteamientos que nace el concepto de enfoque comunicativo que se 

opone a la enseñanza de LEs a través de ejercicios de repetición descontextualizados de las 

estructuras lingüísticas, pues  los idiomas poseen un significado concreto y social. De tal forma, 

se puede ratificar que este enfoque defiende una atención mayor a la comunicación real, a la 

oralidad y a los hechos sociales en la lengua objeto (CANALE, 1995; GARGALLO, 1999; 

RICHARDS Y RODGERS, 2003; SILVA, 2002). 

La corriente más radical del enfoque comunicativo llegó a rechazar por completo la 

enseñanza de las reglas gramaticales de la lengua objeto y dio énfasis exclusiva a la lengua en 

situaciones reales de uso. Pues, de acuerdo con los seguidores del enfoque comunicativo, para 

que un hablante se comunique con fluidez no es importante apenas la forma gramatical, ya que 

en un acto comunicativo se procesan informaciones de carácter lingüístico y no lingüístico, 

                                                 
1. Esta y otras citas del presente artículo fueron traducidas por los autores de este texto para facilitar su  

lectura. 
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como gestos, actitudes, distancia, etc. Se subraya, por lo tanto, que para que un hablante se 

comunique con éxito, en un determinado idioma, son igualmente importantes las estructuras 

gramaticales, la situación comunicativa y el carácter social de la lengua. 

  
La Transversalidad y la Interdisciplinariedad en la enseñanza de E⁄LE 

 

La Transversalidad es el trabajo con los temas transversales, también conocidos por 

centros de interés, núcleos temáticos o temas generadores, surgió de la necesidad de englobar 

las diversas asignaturas del currículo escolar a través de un único tema que funcionaría como eje 

del proceso de aprendizaje. 

Para Hernández y Ventura (1998) este tipo de práctica posee un carácter motivador, ya 

que trabajar con un único tema en diversas asignaturas haría que el aprendizaje se volviese más 

fácil y menos tedioso, pues el alumno tendría la posibilidad de ver un mismo tema a partir de los 

puntos de vista de las diversas ciencias que componen el currículo escolar. Según ese mismo 

teórico, ese hecho sería extremamente provechoso ya que se profundizaría más sobre el tema de 

turno. El presupuesto de Hernández y Ventura (1998) está en consonancia con las directrices 

curriculares, pues esos documentos recomiendan que la educación se aproxime a la realidad de 

los alumnos, de los profesores, de la escuela y de la sociedad en la que esos protagonistas están 

implicados social, cultural y políticamente. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los papeles principales de la escuela es la 

formación efectiva de ciudadanos conscientes (Freire, 1996), trabajar con núcleos temáticos o 

temas generadores significa que, a partir de la transversalidad, se abre la posibilidad de incluir 

en el currículo escolar temas sociales, culturales y políticos. En relación a eso, con Kleiman y 

Moraes (1999, p.42) defendemos que la transversalidad Ŗes la inserción sistemática de la 

discusión de valores en el currículo escolarŗ y, consecuentemente, la realización de la función 

social de la escuela en la formación ciudadana. 

Los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1999), la Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB, 1996) y las Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM, 1998) proponen que haya, en el currículo, características regionales y locales de la 

sociedad. De acuerdo con  esos documentos, Ŗla parte diversificada del currículo está destinada 

a atender las características regionales y locales de la sociedad, de la cultura, de la economía y 

de la clientelaŗ (PCN, 1999, p. 36). Para Kleiman y Moraes (1999, p.25): 

 
cuestiones relevantes para la vida social ya están presentes en el día a día de 

nuestros alumnos dentro y fuera de la escuela, pero su tratamiento continúa 

tangencial, depende de iniciativas particulares y paralelas. Con los temas 

transversales los PCN introducen el problema en el currículo, en los 

fundamentos, en los objetivos generales, en los objetivos de ciclo, en los 

contenidos y en los criterios de evaluación de las áreas. Con la transversalidad, 

los temas pasan a ser parte integrante de las áreas, y no externos y/o acoplados 

a ellas, definiendo una perspectiva para el trabajo educativo que se hace a partir 

de las áreas. 

 

Los PCN (1999) proponen, como temas transversales, Ética, Medio Ambiente, Salud, 

Orientación Sexual, Pluralidad Cultural y, como ya fue dicho, los Temas Locales. Pero, está 

claro que no debemos detenernos únicamente en estos temas, al contrario, tenemos libertad total 

para elegir otros y así debemos hacerlo pues, puede ser que el tema propuesto ya haya sido 

usado una, dos o varias veces y el alumno no soporte más ver a todos los profesores, de todas 

las asignaturas, hablando de los cuidados que deben tener respecto al sexo, por ejemplo, o tal 

vez, del cuidado que tenemos que tener con el medio ambiente. 

Esta es una de las mayores críticas tejidas en relación a los temas transversales: la 

descontextualización de los temas propuestos y como apuntan Kleiman y Moraes (1999, p. 10) 
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Una de las interpretaciones más comunes en este contexto es la de hacer 

frente a los temas transversales como un asunto más a ser tratado de forma 

paralela a los contenidos, generalmente en una clase especial dedicada a su 

discusión. [...] La transversalidad es una nueva manera de tratar los mismos 

contenidos, de cierta forma impuestos por los problemas que la sociedad 

atraviesa, hecho ese que no quiere decir, por lo tanto, que debamos traer a la 

escuela nuevos contenidos con los cuales el alumno hará la misma cosa de 

siempre: memorizar para luego olvidar. 

 

La producción de textos orales o escritos, en la lengua extranjera que se desea aprender, 

cuando fundamentados en los temas transversales o generadores son más interesantes y 

productivos, pues suelen compararse aspectos socioculturales de los países que hablan la lengua 

meta con los del país originario del aprendiz. Por ejemplo, si se decide destinar un proyecto al 

medio ambiente podemos traer para los alumnos videos, imágenes o cualquier otro material 

sobre el tema en la lengua objeto y, con ellos, discutir la concepción social existente en el 

contexto en que se desempeñan nuestros alumnos. 

Esta idea también armoniza con las OCEM (2006), cuyos preceptos disponen que la 

asignatura Lengua Extranjera, además capacitar a los alumnos a usar la lengua para fines 

comunicativos y ponerlos en contacto con otras culturas, tiene por objetivo, del mismo modo, la 

contribución para la formación de ciudadanos integrados a los problemas sociales. En ese 

sentido, Celada y Rodrigues (2004) defienden que estudiar una segunda lengua en su relación 

con las culturas de sus hablantes y con el mundo de manera general, hace del alumno un sujeto 

crítico-reflexivo y actuante en relación a los valores ético-morales planteados en su contexto 

político, histórico, social y cultural. 

Ya la interdisciplinariedad se define como un conjunto de ciencias conexas entre sí y 

con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan de forma aislada, dispersa 

y fraccionada. También es un proceso dinámico en que uno busca proyectarse, con base en la 

integración de varios saberes, para la búsqueda de soluciones a problemas de investigación. 

La interdisciplinariedad surgió de la necesidad de sustituir el acúmulo lineal de 

información por la interrelación entre las distintas fuentes de conocimiento (Hernández y 

Ventura, 1998). Y su intención es la búsqueda de relaciones entre los conocimientos científicos 

presentes en el currículo a la hora de tratar los temas de estudio. Como defiende Ansesio (1987), 

citado en Hernández y Ventura (1998, p.53) la interdisciplinariedad es un Ŗintento voluntario 

que pretende la integración de las diversas ciencias abrigando el objetivo de conocimiento 

comúnŗ, sin que eso signifique dejar de lado los conocimientos específicos de las asignaturas a 

se integradas entre sí. 

La idea de trabajo interdisciplinar está propuesta en todos los documentos que tratan de 

la educación en Brasil: LDB (1996), DCNEM (1998), PCN (1999), OCEM (2006) y, de igual 

forma, está presente en el documento internacional que regula la enseñanza de lenguas 

extranjeras en Europa, el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación (2002). Por lo tanto, esos documentos guardan entre sí una estrecha 

relación en lo que concierne a la práctica educativa de lenguas extranjeras centrada en las 

relaciones sociales de los individuos. Esa práctica educativa sería posible si, la asignatura 

lengua extranjera fuese integrada a experiencias globalizadoras que consientan debates escolares 

sobre la necesidad de gestar un mundo más ético e igualitario, pues la naturaleza interdisciplinar 

del lenguaje torna propicio ese momento. 

En ese sentido, es propio reiterar que, tanto para la LDB (1996) como para los PCN 

(1999), DCNEM (1998), y OCEM (2006), dentro de las finalidades y deberes de la escuela 

están, en oposición a la formación específica del currículo disciplinar, la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía, la libertad de aprender, enseñar, investigar y divulgar la cultura, el 

pensamiento, el arte y el saber, la valoración de experiencias extra-curriculares y la vinculación 

entre educación escolar y las prácticas sociales. Por eso, los documentos anteriormente citados, 
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salvaguardan que deben ser incluidas en el currículo características regionales y locales de la 

sociedad y adoptar formas de evaluación que estimulen la iniciativa de los alumnos.  

Pues, conforme define Paraquett (2004, p. 197) la interdisciplinariedad 

 
no puede ser tomada apenas como encuentros superficiales o temáticos de 

asignaturas del currículo escolar. Es preciso verla como algo natural dentro 

las diferentes asignaturas que la escuela tradicionalmente segmentó. La 

asignatura ŖLengua Extranjeraŗ no puede ser vista de forma aislada. Y no 

apenas ella, es claro. Pero aquí nos interesa resaltar sus particularidades. O 

sea, su globalidad, su totalidad. Enseñar y aprender una LE es enseñar a 

aprender la lengua de este Ŗextranjeroŗ, su cultura, su historia, o su producto 

cultural. Cuando el proceso se limita a la descripción gramatical, por 

ejemplo, queda restricto a sólo una pequeña parte de ese conjunto tan 

complexo y heterogéneo. 

 
La contextualización en enseñanza de lenguas extranjeras: Pedagogía de Proyectos, 

Aprendizaje Colaborativo y Enfoque Por Tareas 

  

La pedagogía de Proyectos: enfoque centrado en la acción y en el Socio-interaccionismo 
 

Como ya fue dicho, la Pedagogía de Proyectos nace de los planteamientos del filósofo 

norteamericano Dewey, para quien todo pensamiento parte de una situación problemática que  

debe resolverse a partir de una serie de actos voluntarios (DEWEY, 1959). Ese pensamiento 

llevado a la pedagogía de proyectos se traduce en que el profesor debe analizar el contexto en 

que actúa profesionalmente, identificar las situaciones de conflicto educativo y crear 

situaciones-problema que ultrapasen los muros escolares y que lleven a los alumnos a 

investigar, buscar respuestas de forma autónoma, pues de esa forma, esos alumnos estarán 

siendo motivados a construir su desarrollo intelectual y crítico. 

Para Hernández (1998), Hernández y Ventura (1998) y Kleiman y Moraes (1999), la 

Pedagogía de Proyectos hace que el alumno abandone el aprendizaje fragmentado propuesto por 

el currículo tradicional, una vez que, ese alumno será orientado por esa metodología de trabajo a 

construir nuevos significados sobre los que podrá aprender y, al mismo tiempo, adquirirá nuevas 

formas de ver la tarea de aprender (HERNANDEZ, 1998).  

Siendo así, el profesor que actúa utilizando la Pedagogía de Proyectos en sus clases de 

lenguas extranjeras deja de ser un simple repasador de contenidos y asume la postura de 

orientador, incentivador, mediador entre el conocimiento y el alumno. Éste, por su vez, asume el 

papel de investigador y busca el aprendizaje con autonomía, curiosidad y responsabilidad. De 

esta manera, la interacción entre el profesor y el alumno aumenta, pues pasan a ser integrantes 

de un mismo proceso. Por esto, Hernández y Ventura (1998) defienden que la escuela es el lugar 

donde profesores y alumnos transforman juntos las experiencias dentro y fuera del ámbito 

escolar. 

Ya el Marco Común Europeo, a pesar de ser un documento regulador, no formula una 

metodología específica para la enseñanza de lenguas extranjeras, al contrario ese documento 

expone que el profesor debe buscar el método que mejor se adecue a la necesidad educativa del 

momento y, por ese motivo propone un enfoque centrado en la acción que 

 
implica directamente la consideración de los usuarios de la lengua y, por 

ende, de los alumnos como agentes sociales; miembros integrantes de una 

sociedad que se ven envueltos en una serie de tareas de todo tipo, no 

exclusivamente lingüísticas, que se sitúan en entornos específicos y en 

contextos concretos, y que se hallan determinados por circunstancias 

particulares. (RIVILLA, 2002; p. 624) 
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Janfrancesco (2004), al referirse al Marco Común Europeo, plantea que ese documento 

certifica la modernización en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras en dos puntos 

esenciales. El primero de esos puntos es considerar que el centro del proceso de enseñanza/ 

aprendizaje es el alumno y reflexionar sobre las características inherentes a cada grupo 

educativo. Y, el segundo de esos puntos, es difundir el enfoque comunicativo. 

A partir de lo explicitado anteriormente, podemos decir que tanto los fundamentos 

teóricos que comandan la Pedagogía do Proyectos como el Marco consideran al alumno como el 

centro del proceso de enseñanza/aprendizaje y al profesor como mediador, orientador, 

promueven el uso de tareas o proyectos pedagógicos auxiliando en el aprendizaje de la LE y 

centras sus objetivos educacionales en el acercamiento del alumno a la realidad que lo rodea, 

suscitando así su actuación como agente social. 

Otra de las características de la Pedagogía de Proyectos es que, según Hernández 

(1998), promueve el aprendizaje a partir de la interacción con las personas. Esa característica la 

coliga al socio-interacionismo de Vygotsky que vale la pena resaltar, afirma que los niños 

poseen dos niveles de desarrollo: uno que se caracteriza por las actividades que ellos realizan 

solos, sin la ayuda de otras personas (real) y otro que se caracteriza por las actividades que, esos 

mismos niños,  realizan con la ayuda de otras personas. Entre estos dos niveles está la zona de 

desarrollo proximal (ZDP) que es donde se potencializa el aprendizaje, para el que es esencial la 

interacción con los otros. 

Para Hernández y Ventura (1998, p. 34) la 

 
noción de zona de desarrollo próximo favorece las interacciones en la sala de 

clase y fundamenta una propuesta de educación para la diversidad. [...] Desde 

ese punto de vista, la escuela es un ámbito de intercambios de formas 

individuales, en el cual alumnos y profesores participan y transforman en 

aprendizaje las experiencias sociales. 

 

Algunos expertos en enseñanza de lenguas extranjeras corresponden la noción de de 

ZDP a la de input  comprensible (i+1) de Krashen. Así que el input se relaciona al  nivel de 

desarrollo real y el i+1 la ZDP. Es de estos planteamientos que nace el aprendizaje colaborativo 

de lenguas extranjeras, cuya base es la concepción de que los alumnos aprenden a través de la 

interacción con el profesor o un compañero más experto. Para Mezzadri (2004) en esta 

metodología el aprendizaje nace de la colaboración entre los compañeros y de los trabajos en 

grupo. Además de eso, conforme plantea la Pedagogía de Proyecto, cabe al profesor el papel de 

facilitador, organizador, mediador y orientador.  

Aún más, según Mezzadri (2004), el trabajo colaborativo está basado en el respeto 

mutuo entre los miembros del grupo y cada componente del grupo está conectado al otro 

mediante un proceso de interdependencia.  Figueiredo (2006), al referirse al papel del profesor, 

afirma que quien llega a una clase donde el profesor está trabajando con esa metodología tendrá 

dificultad de reconocer al profesor ya que él estará en medio del grupo de aprendices 

orientándolo. 

 
El enfoque por tareas y la Pedagogía de Proyectos 

 

El Enfoque por tareas es la última evolución del enfoque comunicativo y se basa en el 

aprendizaje comunicativo a través de pequeños proyectos de investigación que deben ser 

ejecutados en el aula o fuera de ella y sus resultados deben ser compartidos entre el grupo. Es en 

este sentido que Silva (2002), defiende que la principal preocupación de la enseñanza de 

lenguas extranjeras, mediante proyectos o tareas, es con la actuación del hablante en la 

ejecución de actividades en distintos contextos de comunicación real. 

Así como en la metodología del Aprendizaje Colaborativo y, en un sentido más amplio, 

en la Pedagogía de Proyectos, en el Enfoque por tareas el alumno es el investigador-responsable 
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de todo el proceso de enseñanza/aprendizaje, y el profesor es la mediación del alumno con la 

realidad escolar y social. 

Otro aspecto interesante en este enfoque que coincide con la Pedagogía de Proyectos, es 

el trabajo con otras asignaturas. Como destaca Quescioli, (2004, p. 142), 

 
un proyecto puede tener [...] una característica interdisciplinar e involucrar, 

por lo tanto, más asignaturas y más saberes, conduciendo así a los estudiantes 

a mezclarse con una mayor variedad de textos conexos a las diversas áreas 

disciplinares involucradas en el proyecto. Este aspecto es de gran relevancia  

en la óptica del desarrollo de una verdadera educación lingüística que debe 

abarcar no sólo a la lengua madre o las lenguas en general, si no también que 

debe permear todo el currículo. 

 
Consideraciones finales 

 

Las transformaciones en la educación no son nada fáciles de efectivar, pero son 

necesarias y factibles. No obstante, para que las escuelas cumplan su función de formar 

ciudadanos reflexivos y actuantes, es preciso que, como bien defiende Giroux (1997, p. 158), 

los profesores actúen Ŗcomo intelectuales transformadores que combinan reflexión y práctica 

académica a servicio de la educaciónŗ. Para eso, es necesario que las escuelas abandonen la 

vieja práctica del currículo disciplinar que fragmenta el saber y no resguarda las necesidades 

impuestas por el actual mundo globalizado. Para concretizar el abandono de la fragmentación de 

los saberes enseñados en las escuelas, es pertinente no perder de vista la necesidad de adoptar 

un currículo integrado, ya que este nos permitirá hacer uso de los temas transversales de la 

interdisciplinariedad y de muchas otras formas de promover una enseñanza más comprometida 

con la actualidad y con el real desarrollo de los ciudadanos que componen la comunidad escolar. 

En lo que tañe a la enseñanza de lenguas extranjeras, no podemos continuar centrados 

en la enseñanza de estructuras gramaticales y olvidar que manejarnos bien en una LE es poder 

comunicarnos y tener acceso a culturas, historias y modos de actuar diversificados que, de 

alguna forma, pueden originar en nuestra sociedad la abertura de construir nuevos discursos 

sociales que promuevan un mundo menos desigual con base en la comprensión de la alteridad 

social. Está claro que la enseñanza de una LE va más allá del sistema formal de una lengua. En 

tal sentido, es pertinente dejar claro que en este trabajo abogamos a favor de impartir clases 

direccionadas al uso real de las lenguas. 

Y, en este sentido, la Pedagogía de Proyectos, así como las metodologías que comparten 

con ella sus ideas fundamentales, como es el caso del Enfoque por Tareas y del Aprendizaje 

Colaborativo, cumple bastante bien con los planteamientos referidos anteriormente para la 

enseñanza de lenguas, pues como proponen los PCN (1999), el Marco (2002), y las OCEM 

(2006), integran el contexto socio-cultural en el que el estudiante vive a lo que, este está 

aprendiendo en la escuela, promoviendo de esa forma reflexiones importantes sobre la  

cotidianeidad que le rodea, formando, en consecuencia, ciudadanos más críticos y reflexivos, 

pues la escuela no puede ni debe mantenerse al margen de esa urgencia social. 
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LIDANDO COM ESTRUTURAS: UMA REFLEXÃO SOBRE ABORDAGENS 

NO ENSINO DE GRAMÁTICA PARA ALUNOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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ABSTRACT: Facing the paradox that involves the teaching of grammar skills, and thinking of the need to 

new opportunities for teachers to rethink the way they manage methods and recreate the atmosphere of 

their classroom, this study aims at researching a teacher practice, concerning his way of teaching 

grammar and his classroom environment as well.  As specific aims, this paper tries to answer questions 

referring to the teacher‟s approaches, its effectiveness towards students, and his challenge of teaching 

grammar to adults.  

KEYWORDS: language teaching; grammar; adult learners; methods and approaches.   

 

RESUMO: Diante do paradoxo que envolve o ensino de habilidades gramaticais, e da necessidade de 

que sejam oferecidas oportunidades para que professores repensem suas metodologias em relação ao 

ensino de gramática, o objetivo desse estudo foi investigar a prática de um professor, no que concerne 

seu modo de ensinar conteúdos gramaticais e de recriar a atmosfera da classe para o ensino dessa 

habilidade. Como objetivos específicos, este trabalho tenta responder a questões referentes à abordagem 

do professor, sua eficácia perante os alunos, e seus desafios ao ensinar gramática para adultos.  
PALAVRAS-CHAVE: ensino de línguas; gramática; alunos adultos; métodos e abordagens. 

 
Introdução 

 

Quando se pensa sobre o ensino de línguas, uma das primeiras coisas que são 

geralmente consideradas pelos alunos é a figura do professor, o livro didático e, principalmente, 

as regras gramaticais, essa última, figurando como a parte mais importante da língua. De acordo 

com Rutherford (apud CELCE-MURCIA, 1991, p. 459), o ensino de gramática foi sinônimo de 

ensinar línguas por aproximadamente 2.500 anos. É, portanto, interessante estabelecer um 

paralelo entre esse legado histórico gramatical e as crenças de estudantes e professores sobre 

esse ensino de línguas até os dias de hoje.  

Considerando tal informação, alguns autores discutem que essa atenção exacerbada 

pode ser percebida como um problema, uma vez que grande parte dos aprendizes, sejam eles de 

qualquer idade ou estilo de aprendizagem, são comumente incapazes de utilizar o conhecimento 

formal advindos do ensino da gramática em uma comunicação efetiva (GERNGROSS et al., 

2006, p. 5). 

Na finalidade de resolver alguns desses problemas, novos métodos têm sido 

desenvolvidos e melhorados com o passar dos anos. Sobre esses métodos e técnicas (o que 

cobriremos mais adiante nesse estudo), muita discussão tem sido levantada, o que nos faz 

perceber o quão delicado o ensino de gramática se apresenta no campo do ensino e 

aprendizagem de uma segunda língua.  

Certamente, a gramática é um tópico muito importante a ser ensinado em um curso de 

língua estrangeira, porém, professores devem estar cada vez mais cientes da importância do 

conhecimento de novos métodos de ensino. É válido mencionar que não se devem basear apenas 

em suas crenças fundamentados em antigas convenções, porque, de acordo com Swan (2001, p. 

148), não é uma boa razão ensinar gramática só porque ela existe no livro.  

Promover reflexões das crenças de alunos e professores, em uma prática específica, é 

um excelente modo de fazê-los perceber o mundo a sua volta e também como eles agem dentro 

de certos contextos sociais específicos. Essa é a razão pela qual decidimos desenvolver um 

estudo de caso. Esse tipo de estudo lida com um caso específico, e isso colabora para a reflexão 

do docente, uma vez que ele pode ter diferentes visões de problemas existentes em diversos 

contextos, fazendo com que estejam mais preparados para lidar com seus próprios desafios.    
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 O objetivo geral desse estudo foi, portanto, investigar a prática de um professor no que 

concerne seu modo de ensinar conteúdos gramaticais e de recriar a atmosfera da classe para o 

ensino dessa habilidade. Como objetivos específicos, este trabalho tentou responder as seguintes 

questões: 

 Que padrões de ensino de gramática emergem da prática desse professor? 

 Que abordagens usadas pelo professor realmente parecem ser efetivas de acordo 

com os seus alunos? 

 Como o professor lida com o desafio de ensinar gramática para adultos? 

Em resumo, com esse estudo temos o intuito de oferecer oportunidades para que 

professores repensem e criem as suas próprias metodologias de ensino, na perspectiva de ajudá-

los a refletir sobre alguns dos diferentes modos existentes de ensinar esse artefato tão 

controverso e, na maioria das vezes, problemático não só para adultos, mas também para 

qualquer outra faixa etária.   

 
Revisão de literatura 

 

Gramática: métodos e abordagens 

 
 

Método Gramática-Tradução (Grammar-Translation Method) 

  

Um dos mais populares e tradicionais métodos já conhecidos é o método gramática-

tradução. Esse método foi iniciado no final do século XVIII, na Alemanha (Prússia), e se tornou 

popular no século XIX. Esse método foi originalmente empregado para ensinar línguas mortas 

(e literaturas) como o latim e grego. De acordo com Harmer (2007), sua prática consiste em 

exatamente o que o seu nome sugere: Aos alunos eram dadas explicações de pontos distintos de 

gramática, e então eram apresentadas sentenças que exemplificavam tais pontos. Essas 

sentenças eram traduzidas da língua alvo (L2) para a primeira língua dos alunos (L2) e vice 

versa (HARMER 2007, p. 63).
1
  

 De acordo com Harmer (ibid), o foco desse método era em ensinar regras gramaticais, 

memorizar vocabulário, na forma de listas de palavras isoladas, e realizar traduções de textos. 

Além disso, as aulas eram dadas na língua mãe dos aprendizes e pouca atenção era dada ao 

conteúdo semântico dos textos, traduzidos apenas como um pretexto para a análise gramatical. 

Por essas razões, posteriormente, alguns estudos mostraram que tal método não era o mais 

apropriado. O método de gramática-tradução foi fortemente questionado, pois evidenciava os 

seguintes problemas: (a) a língua era tratada somente ao nível sentencial, (b) havia pouca 

consideração sobre a língua falada e (c) a precisão da correção linguística era vista como uma 

necessidade primordial.   

 
 

Método Direto (Direct Method)  

 

 De acordo com Harmer (2007), o método direito surgiu como uma reação ao método de 

gramática-tradução. A premissa básica para esse método foi que a língua deveria ser adquirida 

de forma mais próxima a aquisição da primeira língua.   

Como salienta o autor, esse método tinha a intenção de fazer com que alunos e 

professores falarem juntos, Ŗrelacionando as formas gramaticais que eles estavam estudando à 

objetos e figures, etc, na intenção de estabelecerem significadosŗ (HARMER, 2007, p. 63). 

Alguns dos princípios do Método Direto são baseados no ensino em sala de aula através do uso 

cotidiano de vocabulário e sentenças. Nesse método, fala e compreensão oral, pronúncia correta 

                                                 
1. Traduções nossas.   
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e habilidades comunicativas eram ensinadas em uma progressão cautelosamente estruturada em 

torno de perguntas-respostas. É importante salientar que esse método criou um intenso 

preconceito em relação ao uso da língua nativa dos aprendizes na aula de línguas estrangeiras.  

 
 

Método Audiolingual (Audiolingualism) 

 

Outro método, que contém esses mesmos padrões, mas que foi aprimorado a partir de 

ideias behavioristas, nasceu entre os anos 20 e 30, e foi chamado de método audiolingual. De 

acordo com Harmer (2007), o audilingualismo, uma tentativa de criar bons hábitos em alunos de 

línguas por meio de aprendizagem por Ŗformação de hábitoŗ (Ŗhabit formationŗ), é um método 

baseado em repetições (drills), e que segue a sequência Ŗestimulo Ŕ resposta Ŕ reforçoŗ, 

proposta pela psicologia behaviorista. Nesse método, os aprendizes constroem seu 

conhecimento em pequenos passos que promovem uma aprendizagem progressiva. O uso de 

Ŗdrillsŗ tem o objetivo de Ŗminimizar (ou prevenir como um todo) os erros dos aprendizes, erros 

estes que foram vistos como maus hábitos que poderiam ser difíceis de serem quebrados quando 

internalizados (CELCE-MURCIA, 1991, p. 460). Nesse método, erros são vistos como o 

resultado negativo da interferência da L1.  

 Em comparação ao Método Direto, é possível estabelecer um paralelo rigoroso entre 

esses dois métodos. De acordo com Girard (1997), o Método Direto é mais uma abordagem 

pedagógica que propriamente um método, pois Ŗtudo é permitido desde que o professor 

converse com os alunos na língua estrangeiraŗ (GIRARD, 1997, p. 45). Não se pode dizer, no 

entanto, o mesmo sobre o método audio-lingual. O mesmo autor enfatiza que o 

audiolingualismo não é apenas um método áudio-visual, mas um grupo pedagógico que inclui 

auxiliares audio-visuais colocados em bases metodológicas.  

 Como reação às caracteristicas behavioristas do audiolingualismo, nasce outra 

abordagem, desta vez advinda da influência dos estudos de Chomsky e Miller: a Abordagem 

Cognitiva (CELCE-MURCIA, 1991) 

 
 

Abordagem Cognitiva (Cognitive-code approach) 

 

 Em oposição ao método audio-lingual, basedo na formação de hábito, o método 

cognitivo traz uma nova concepção de aprendizagem, que consiste na formação de hipótese 

(Ŗhypotesis formationŗ) e aquisição de regras (Ŗrules acquisitionŗ).  

 Nessa abordagem, a gramática é considera mais importante do que no método anterior: 

 
Regras eram apresentadas tanto dedutivamente quanto indutivamente 

dependendo das preferências dos alunos. Erros eram vistos como inevitáveis 

na aprendizagem de línguas e algo que o professor e aluno podem usar 

construtivamente no processo. A análise de erros e correção era vista como 

atividades apropriadas para a sala de aula, tendo o professor facilitador de 

auto-correção e correção colaborativa sempre que possível. A fonte dos erros 

não era apenas vista como uma transferência da primeira língua, mas também 

como algo normal ao desenvolvimento da língua (erros similares aos 

cometidos no início do desenvolvimento da L1) e/ou as complexidades 

internas da língua alvo. (CELCE-MURCIA, 1991, p. 461) 

 
 

Abordagem da Compreensão (Comprehension Approach) 

 

 A principal característica dessa abordagem é a necessidade de recriar as mesmas 

condições experenciadas pelo aprendiz na aquisição da sua primeira língua. Seguindo essa 
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premissa, tal abordagem se baseia na noção de que a compreensão é algo primário e deve 

preceder qualquer tipo de produção (CELCE-MURCIA, 1991, p. 461). Dessa maneira, 

professores deveriam exigir respostas não verbais dos estudantes, a fim de que esses últimos 

indicassem compreensão.  

Em termos de técnicas, esta abordagem é apresentada através de estruturas gramaticais e 

itens lexicais "por indução" ou através de "planos semânticos", em que toda a instrução 

gramatical é "excluída da sala de aula uma vez que não facilita a aquisição da língua"(ibidem). 

Com respeito à correção de erros, acredita-se não serem necessárias nessa abordagem, 

pois os aprendizes são expostos a um Ŗinput" mais complexo, rico e significativo, erros serão 

gradualmente Ŗauto-corrigidosŗ.  

 
 

Abordagem Comunicativa (Communicative Approach)  

 

 Como o próprio nome sugere, a abordagem é baseada principalmente nas funções 

comunicativas da linguagem. De acordo com Celce-Murcia (1991, p. 462), o ensino de línguas 

nessa abordagem deve ser baseado em um contexto, significativo e contextualizado, baseado no 

discurso e não apenas na sentença. Os professores são vistos neste método como a ferramenta 

fundamental que facilita o uso da língua através da própria comunicação.  

 Como Harmer (2007) apresenta, essa abordagem é centrada na 

 
crença fundamental de que se os alunos estão envolvidos em tarefas 

comunicativas com foco no sentido, então, a aprendizagem da língua vai 

cuidar de si, e que a exposição abundante à língua em uso e bastantes 

oportunidades para usá-la são de vital importância para o desenvolvimento de 

conhecimentos e competências de um aluno. (HARMER, 2007, p. 69)  

 

A chave para a abordagem comunicativa se estabelece em atividades que requeiram o 

desejo do aluno de comunicar-se, baseado em um propósito comunicativo. Além disso, o foco é 

no conteúdo ao invés da forma, o que demanda o uso variado de componentes linguísticos.  

Como todos os métodos já apresentados, este também apresenta alguns problemas, 

como por exemplo, a perda de precisão de correção da língua em detrimento da fluência. Apesar 

das desvantagens, essa abordagem deixou uma contribuição durável ao ensino-aprendizagem 

(CELCE-MURCIA, 1991). Como prova disso, o uso de atividades comunicativas ainda tem 

sido observado ao redor do mundo, e novas teorias têm sido fundamentadas nessa abordagem. 

 
Variáveis dos aprendizes 

 

Outro ponto importante que deve ser considerado, quanto se pensa na pedagogia da 

gramática no ensino de línguas, é o fato de que muitos aprendizes, jovens ou adultos, têm a 

necessidade de receberem regras dadas. (GERNGROSS et al., 2006, p. 5).  

Esse aspecto nos permite pensar que o uso de um método, tais como aqueles que 

acabamos de apresentar, pode parecer, na maioria das vezes, como insuficiente para a maioria 

dos estudantes, haja vista que o desejo desses alunos pode estar amplamente baseado na forma.   

Alguns autores discutem a importancia de variáveis no ensino e aprendizagem, tais 

como: 

  

 IDADE: essa variável é importante, pois pode ajudar professores de ESL/EFL a decidir 

até que ponto eles devem se focar na forma (CELCE-MURCIA, 1991, p. 463), já que é 

observado que jovens e adultos necessitam de mais instrução formal que crianças.  
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 NÍVEL: ajudaria o professor a pensar sobre a questão do Ŗfeedbackŗ. Dependendo do 

nível, Ŗé necessário que o professor proporcione alguma atividade que relacione a forma e a 

progressão de correçãoŗ (Ibid). Nível de letramento é também uma importante variável a se 

considerar, uma vez que Ŗse os alunos são letrados e bem educados, eles podem ficar 

frustrados ou incomodados se o professor não prover oportunidades adequadas com foco nos 

aspectos formaisŗ (idem, p. 464). 

 
 EXPECTATIVAS CULTURAIS e CRENÇAS: a última variável que adotaremos nessa 

seção é a expectativa cultural dos aprendizes. Essa variável é especialmente baseada nas 

crenças dos estudantes, pois Ŗpodem exigir a gramática apenas porque têm expectativas 

culturais em relação à constituição do ensino de línguasŗ (idem, p. 463).  

 

Metodologia  

 

 Na perspectiva de desenvolver tal estudo, primeiro determinamos e definimos nossa 

pergunta de pesquisa, selecionamos o caso e coletamos os dados em campo através de 

observação de aulas e aplicação de questionários abertos. Finalmente analisamos e avaliamos os 

dados de acordo com a literatura escolhida sobre o tema.  

 
Contexto e participantes 

 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no Curso de Extensão em Língua Inglesa (CELIN) da 

Universidade Federal de Viçosa. Tal programa oferece cursos regulares de línguas estrangeiras 

em níveis básico, intermediário e avançado à comunidade universitária (alunos, professores e 

funcionários, bem como seus dependentes), regidos por professores em pré-serviço. O curso de 

extensão citado tem como base o método comunicativo que foca o desenvolvimento das quatro 

habilidades básicas.  

 O professor investigado nesse estudo é um professor pré-serviço que ensina no nível 

pré-intermediário, chamado nível Ŗ2Aŗ. Os estudantes que fizeram parte dessa pesquisa são 

estudantes de dois grupos diferentes, no número de 16 em cada classe. A idade dos participantes 

varia entre 17 e 26 (estudantes da instituição) e entre 33 e 42 (funcionários da instituição). É 

importante salientar que ambos os grupos de estudantes (estudantes Ŕ de graduação e pós-

graduação - e funcionários) estão combinados nessas duas turmas.  

 Ao professor e alunos foram apresentados os objetivos e procedimentos da investigação. 

Os participantes assinaram um termo consentindo a publicação dos dados relevantes para 

análise. A identidade do professor participante será preservada através do uso do pseudônimo 

Gilbert.   

  
Coleta de dados 

 

 Primeiramente, observamos 10 aulas do professor, o que totalizou cinco semanas de 

observações. Em um segundo momento, foi aplicado um questionário aos estudantes e ao 

professor.
2
 É importante pontuar que vinte estudantes responderam à pesquisa (seis estudantes 

de um grupo e quatorze de outro).  

 

 

 

                                                 
2. Apêndices A e B ao final. 
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Resultados e discussão 

 
Observação de aulas 

  

Durante cinco semanas de observação, verificamos os seguintes pontos.  

 

a) Explicação gramatical dentro de certos contextos:  

 

Na maioria das vezes, o professor explicou os tópicos gramaticais através de atividades 

de conversação, compreensão oral, leitura e atividades de escrita, o que parece ser muito 

eficiente para os alunos das turmas observadas. Além disso, o professor utilizou-se de fatos 

cotidianos, e experiências de vida (algumas, inclusive, bastante engraçadas) para aproximar os 

alunos da linguagem, o que, de alguma forma, motiva alunos a falarem de suas vidas cotidianas 

permitindo-os a utilizar o conteúdo gramatical aprendido na unidade temática do livro didático. 

Essa Ŗabordagem engraçadaŗ é digna de nota, uma vez que ajuda a criar uma atmosfera positiva 

de ensino, propiciando e estimulando o envolvimento dos alunos nas atividades. Essa 

abordagem apresenta traços da abordagem Comunicativa, especialmente se considerarmos que o 

professor usa a linguagem para promover comunicação na sala de aula, ou seja, a linguagem 

tem como função primeira a comunicação. A gramática, na maioria das vezes, ocorre como 

Ŗalgo a maisŗ.   

É importante mencionar que sempre existia na aula de Gilbert uma pequena discussão 

do tópico que iniciava cada lição. Um exemplo disso foi uma unidade intitulada ŖMemories: 

Firstsŗ. Ao introduzir a unidade, o professor escreveu no quadro negro ŖMemoriesŗ, e perguntou 

aos alunos se eles tinham alguma memória boa que gostariam de contar para a classe (primeiro 

beijo, primeira aula no jardim da infância, dentre outras), o que fez com que os alunos se 

interessassem pelo tema na medida em que iam contando algumas de suas memórias. 

Novamente, percebemos características da abordagem comunicativa.  

 

b) Reflexões através da própria língua:  

 

Geralmente, o professor chamava a atenção dos alunos para o uso de algumas regras, 

fazendo com que refletissem sobre a língua. Na intenção de levar os alunos a essa reflexão, 

Gilbert normalmente perguntava questões como as seguintes: 

 
 ŖWhat do you use the simple past for?ŗ 

ŖWhat is the use for the past progressive?ŗ 

ŖYou said that you use the ŘINGř to talk about things that are happening right now, OK? 

But what about this sentence here? If I say ŘIřm meeting Rebeca next class to discuss 

our projectř. Does the ING form have the same meaning of the previous sentence? Letřs 

think of other examples.ŗ 

 

Logo após esses tipos de perguntas, o professor escrevia algumas sentenças no quadro 

para exemplificar e fazer com que os alunos tirassem suas próprias conclusões em relação ao 

conteúdo gramatical. 

Algumas vezes, antes da explicação do conteúdo gramatical, o professor escrevia no 

quadro algumas sentenças, que possuíam, normalmente, alguma característica gramatical 

comum, e perguntava aos alunos algumas questões que promoviam inferências dos alunos em 

relação ao ponto gramatical. Tal método pareceu bastante interessante. Em relação às 

abordagens mencionadas previamente na revisão literária deste artigo, a prática desse professor 

pareceu ser carregada de algumas das características da abordagem Cognitiva, porém sob 

algumas adaptações.  

 

 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 203 

 

 

c) Forma “tradicional” de ensino 

 

O professor também se utilizava de algumas ferramentas para facilitar a compreensão de 

alguns alunos, tais como a Ŗmetalinguagemŗ e a Ŗformação de sentençasŗ.  

Depois de explicar o conteúdo dentro de um contexto, e estar certo de que os alunos 

tinham o entendido de fato, o professor, quando necessário, apresentava um pouco de 

metalinguagem para reinforçar o entendimento dos mesmos. Essa metalinguagem era 

apresentada através do uso de formação de sentenças. Algumas vezes escrevia uma sentença e 

dava Ŗfórmulas linguísticasŗ básicas, de um modo bastante Ŗtradicionalŗ.   

 
Rebeca was  taking notes when something strange happened. 

Subjct Verb BE Ŕ Past form Verb -ING form WHEN Complement 

1
st
  2

nd
 3

rd
 4

th
 5

th
  

  

Mais adiante será possível entender através da discussão das respostas garantidas pelo 

questionário do professor, a razão pela qual ele se utiliza desse método. 

No entanto, essa abordagem tradicional é justificada por Celce-Murcia (1991), quando 

salienta que quando os aprendizes são adultos ou adolescentes Ŗseu aprendizado será facilitado 

com foco explicito na formaŗ (CELCE-MURCIA, 1991, p. 463). Essa questão também está 

conectada àquelas variáveis dos aprendizes, apresentada previamente nesse artigo. 

Pensando nessa abordagem, Gilbert usou exercícios do livro didático para fazer com 

que os alunos praticassem as regras estudadas na explicação. Ao fazer isso, percebe-se que ele 

encorajava os estudantes a atingirem certa precisão através da prática dos exercícios, o que é 

característica de outra abordagem, aquela que se foca basicamente na forma.   

 

d) “Minigrammar lessons” 

 

Alunos, em geral, estão sempre interessados em saber qual é o modo correto de dizer 

determinadas sentenças. Eles perguntavam, por exemplo, sobre as preposições que devem usar 

em determinadas situações, tempos verbais, e estrutura correta de certas frases. O professor, 

nesse sentido, os ajudava sempre que possível. Essa prática é realçada por Celce-Murcia, 

quando a autora pontua que Ŗo professor deve ser capaz de intervir e (...) levar os alunos ao foco 

do problemaŗ (CELCE-MURCIA, 1991, p. 473). Exemplos dessa prática foram percebidos 

quando os alunos, no meio de uma atividade de leitura, paravam a atividade e perguntavam 

sobre pontos gramaticais ao professor, que, de imediato, os auxiliava no entendimento de 

algumas formas linguísticas, colocações, dentre outras. Baseado nisso, concordamos que essa 

prática é importante e efetiva, desde que trate dos problemas assim que surgem.  

 

e) O uso da L1 para explicar o conteúdo gramatical 

 

Um fato que nos chamou bastante a atenção foi a mudança instantânea da língua alvo 

para a língua materna realizada por Gilbert ao explicar o conteúdo gramatical. Infelizmente não 

tivemos acesso a qualquer literatura que tratasse desse fato. No entanto, essa prática alavancou 

uma questão para uma pesquisa posterior, mas que tentaremos trazer, mesmo que brevemente, 

ainda nesse artigo, quando considerarmos as respostas do professor través do questionário.  

 
Um paralelo entre as observações de aulas, respostas do professor e percepção dos alunos 

sobre o ensino da gramática no contexto investigado  

 

 Nessa seção traçaremos uma linha que interliga a prática do professor e suas percepções 

sobre o ensino de gramática, e a percepção dos alunos sobre os métodos que Gilbert utiliza em 

sala, afim de que compreendamos como e quando esses pontos de vista se interceptam. 
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a) Abordagens 

 

Por entendermos que o professor se utilizava de uma grande variedade de técnicas, 

perguntamos se ele era consciente dos métodos que empregava. A resposta de Gilbert se 

configurou da seguinte forma: ŖEu não acho que eu tenho um modo especial de ensinar 

gramática. Eu acredito que eu entrelaço técnicas diferentes para ajudar os alunos mais 

eficientemente, já que eu acho que aprendizes têm capacidades e necessidades diferentes.ŗ  

 Através dessa resposta, podemos dizer que Gilbert é preocupado com as necessidades 

dos seus alunos, e, portanto, adapta métodos diferentes na medida em que utiliza uma grande 

variedade deles. Sua intenção é alcançar todos os estudantes de suas turmas. Sua resposta 

mostra que reflete sobre sua prática, o que, de acordo com Almeida Filho (2005) é um ponto 

muito positivo em professores de línguas.   

 Os alunos parecem gostar da abordagem utilizada por Gilbert. Quando perguntamos a 

eles qual é o melhor método de ensino de gramática, os alunos salientaram os seguintes: apenas 

um (1) aluno disse que a melhor maneira de ensinar/aprender gramática é Ŗatravés de estudos 

aprofundados em um compêndio de gramáticaŗ; dezenove (19) dos vinte disseram Ŗatravés de 

textosŗ; catorze (14) através de Ŗmuitos exercícios para completar com os dados gramaticais; 

dezessete (17) disseram Ŗescrevendo e praticando a gramáticaŗ; enquanto ninguém disse que a 

Ŗgramática não é importanteŗ.  

Pensando no ponto de vista dos alunos, fica evidente que apreciam o modo como a 

gramática é ensinada, principalmente porque Gilbert varia as técnicas, o que propicia um 

alcance mais abrangente, e, dessa forma, afeta todo o tipo de aluno da sala. Como sabido, alunos 

desse curso de extensão são muito heterogêneos, principalmente por virem de diferentes cursos 

e áreas (Exatas, Humanas, Agrárias, Saúde e Biológicas, e ainda aqueles que nem são estudantes 

da UFV, os funcionários, por exemplo), e, por essa razão, têm diferenças de estilos de 

aprendizagem.  Assumimos que, ao utilizar variados métodos, o professor parece considerar as 

diferentes variáveis de aprendizagem e, portanto, alcança a maioria dos alunos (variando entre 

aqueles que precisam de fórmulas dadas (exatas, por exemplo), até àqueles que aprendem mais 

eficientemente através de inferências e ainda através do uso da língua em si). 

 

b) Eficiência  

 

Sobre a eficiência dos métodos, Gilbert apresenta a seguinte resposta:  

 
Eu acredito que sim [os métodos são eficientes]. Os alunos mostram essa eficiência não 

apenas através dos testes, mas também durante a fala, que eles estão aprendendo com o 

meu jeito de ensinar. Algumas vezes comentem erros e logo depois repensam sobre a 

língua e se corrigem instantaneamente. E na maioria das vezes, não cometem os mesmos 

erros.  

 

O professor realmente acredita que o seu modo de ensinar é eficiente. Na perspectiva 

dos alunos, constatamos que dezenove (19) alunos disseram que ter aprendido com o modo de 

ensinar do professor, além gostarem do jeito como a gramática é ensinada.  

Dessa forma, novamente, podemos dizer que o uso dessas diferentes técnicas e 

abordagens funcionou, de fato, nesse contexto de aprendizagem.  

 

c) Gramática: Com que frequência?  

 

Como observado em sala, Gilbert, a todo o tempo, explica gramática através de mini 

interferências ao longo das aulas. Pensando nessa prática, perguntamos ao professor com que 

frequência ele faz uso de explicações gramaticais, para ver se ele estava consciente da sua 

prática. Sua resposta se configurou de acordo com o excerto a seguir: 
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Eu acho que em toda aula. Não diretamente,

3
 mas eu faço algumas incursões 

gramaticais quando necessário. Eu não preciso ter uma parte específica no livro que diz 

Ŗgrammar skillsŗ para poder ensinar gramática. Eu acho que eu ensino todo o tempo, 

integrando-a com outras habilidades. 

   

A ideia de Ŗminigrammar lessonsŗ se apresenta novamente e se relaciona às aulas desse 

professor, como já tínhamos considerado anteriormente através de nossas observações.   

 

d) O uso de L1 para ensinar gramática 

 

Concernente àquela problemática evidenciada enquanto observávamos a aula de Gilbert, 

em relação à mudança da língua alvo para a língua materna no momento da parte gramatical, 

perguntamos sobre o uso da língua materna em suas aulas, uma vez que identificamos utilizou a 

L1 na maioria das vezes. O professor mostrou estar consciente dessa prática e explicou seu 

ponto de vista através da seguinte resposta:  

 
Eu tento explicar a gramática em inglês. No entanto, algumas vezes eu percebo que os 

alunos não conseguem entender somente através das explicações em inglês. Como eu 

sei que a gramática é vista pelos alunos como a parte mais difícil da língua, eu tento 

mudar essa percepção, deixando isso mais fácil. E eu acho que nada é mais fácil que 

usar a L1. Eu realmente tento misturar as duas línguas, mas às vezes, dependendo do 

tópico gramatical, é muito difícil explicar o conteúdo gramatical todo em inglês.  

 

Notamos, em nossas observações em sala, que algumas vezes o professor utiliza 

exemplos (frases) da L1 em contraste com a L2. No entanto, ele não mencionou nada sobre essa 

abordagem. Acreditamos, porém, que o faz por pensar ser uma boa técnica para que os alunos 

possam perceber algumas diferenças ou similaridades entre as duas línguas. Apesar de alguns 

estudos atuais mostrarem certa positividade em relação à interferência da L1 em contextos de 

aprendizagem de uma segunda língua, outros estudos ainda sugerem uma grande resistência. 

Seria, interessante, entretanto, um aprofundamento em relação a essa questão, baseando-nos em 

mais estudos, e posteriormente, realizando uma análise mais consistente de tal técnica. Todavia, 

essa observação é apenas uma sugestão para futuros estudos.  

Voltando ao nosso foco, a opinião dos alunos em relação ao uso da língua materna para 

a explicação de gramática se configura de uma forma um pouco variada. Três (3) alunos 

mostraram preferência pelas explicações em português, oito (8) apenas em inglês, e nove (9) em 

ambas as línguas.  

 Algumas das razões para tal preferência (o uso de ambas as línguas, que foi o mais 

expressivo dentre os participantes) pode estar ligada ao fato de que os alunos acreditam que o 

uso da língua materna posteriormente ao uso da língua alvo, poderia servir como um 

clarificador de dúvidas que ainda permanecessem mesmo após a explicação na língua alvo. 

Alguns alunos salientaram a preferência pela explicação em português e a imediata tradução 

para o inglês.  

A preferência dos oito alunos pelo ensino de gramática somente em inglês, também nos 

chamou atenção, haja vista que o número foi bastante próximo do discutido anteriormente. No 

entanto, ir mais fundo nessa questão envolveria o conhecimento do perfil individual desses 

alunos. Essa é, entretanto, uma lacuna que encontramos nesse estudo e que merece posterior 

atenção.   

  

 

 

                                                 
3. Grifo nosso. 
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Considerações finais 

 

Através dessa pesquisa, pudemos perceber o quão delicado é o ensino da gramática. 

Além disso, para que o ensino de gramática seja de fato eficiente muita atenção deve ser dada 

em relação à preparação do material, o que demandaria também uma reflexão especial por parte 

do professor em relação ao público para o qual ensina.  

As implicações dessa pesquisa se baseiam na necessidade percebida em relação ao 

repensar e ao readaptar métodos, abordagens e técnicas, na intenção de cada vez mais fazer o 

modo de ensinar mais significativo para o contexto em que o professor atua. Para tanto, 

professores devem dar o seu melhor no ensino. Isso sim pode nos levar a pensar no melhor 

modo de ensinar. Temos de agregar novas teorias para formar nosso próprio modo de ensino, o 

que, como resultado, melhorará nosso profissionalismo, dia após dia.   

Outro ponto importante a ser considerado é que o Ŗjeito tradicionalŗ de ensinar, não é de 

todo errado, e sim bastante válido. No entanto, professores devem tentar medir o uso dos 

diferentes meios de ensino e transformá-los em novos, direcionando-os às necessidades dos 

alunos, reconhecendo novamente, o contexto em que estão inseridos, bem como suas 

pessoalidades e estilos de aprendizagem.  

Como evidenciado através de nossa análise, alguns pontos não puderam ser totalmente 

cobertos, o que sugere a possibilidade de pesquisas futuras, tais como o uso da L1 somente no 

caso do ensino de gramática, como também a influência do perfil dos estudantes em relação à 

preferência por explicações gramaticais somente em inglês, em detrimento àqueles que preferem 

a L1 para tal intento, e ainda, como alunos e professores vêem o ensino de gramática em outros 

níveis (elementar, intermediário e avançado).  
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Apêndice A 

Questionário dos alunos 

 
1. Você gosta de gramática? Por quê? 

2. Na sua concepção, qual é a importância da gramática no ensino de línguas? 

3. Numa escala de um a cinco, enumere em ordem de preferência de acordo com a sua concepção de 

aprendizado de línguas: "listening" "reading" "speaking", "Grammar" "vocabulary"... 

4. Você prefere quando o professor explica o conteúdo gramatical em inglês, ou português? Justifique 

5. Em sua opinião, qual é o melhor jeito para se aprender gramática?  

a) através de estudos aprofundados em um compêndio de gramática 

b) através de textos 

c) gramática não é tão importante 

d) muitos exercícios para completar com os dados gramaticais 

e) escrevendo e praticando a gramática 

*(pode marcar até 3 itens) 

6. O jeito de o professor ensinar gramática tem sido efetivo para você, isto é, você tem aprendido 

através do método dele?Justifique.  

 

 

 

 

Apêndice B 

Questionário do professor 

 
1. Why do you teach grammar? 

2. What kind of approach do you think you have? 

3. Do you think that your way of teaching grammar is effective? Why? How can you measure that? 

4. Would you change something in your way of teaching grammar? What? Why? 

5. How often do you teach grammar? Every class? 

6. Do you use anything besides the book to teach grammar? Give an example. 

7. How often do you use L1 in class? Why? 

8. Make a comment in general about your classes. 
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LÍNGUA E ENSINO:  

CONCEITOS RELEVANTES NA FORMAÇÃO CRÍTICA 

 
Jane Beatriz Vilarinho Pereira (PG-UFG) 

 

 

ABSTRACT: Critical studies have increased in the area of teacher education lately. In this paper, for 

instance, we are discussing the relevance of being aware of concepts that underlie our practice and 

choices. Thus, we analyse the language and teaching concepts of a participant in a collaborative 

research about the role of critical pedagogy in language teaching. In this study we aim to help teachers 

become more autonomous so that they could reconstruct their practice. Data was collected based on 

diary writing, lessons recording and a questionnaire. In this paper we are analysing those concepts in 

order to emphasize their importance in critical reflection. 

KEYWORDS: teacher education; critical teaching; language and teaching concepts. 

 

RESUMO: Recentemente intensificaram-se os estudos sobre reflexão crítica na formação de professores 

de língua estrangeira. Neste trabalho, por exemplo, discutimos a relevância do entendimento dos 

professores acerca dos conceitos que orientam suas ações pedagógicas. Fazemos a análise dos conceitos 

de língua e ensino de uma professora-participante de uma pesquisa colaborativa baseada na reflexão 

crítica, e temos como objetivo auxiliar na busca por autonomia para ser capaz de reconstruir suas ações. 

Para a coleta de dados utilizamos diários, filmagens de aulas e um questionário. Por fim, neste trabalho 

analisamos alguns conceitos da professora-participante enfatizando seus papéis no processo de reflexão 

crítica docente.  

PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; reflexão crítica; concepções de língua e ensino. 

 
Introdução 

  

Nos últimos anos, intensificaram-se os estudos dentro da perspectiva de reflexão crítica 

na área de formação de professores de língua estrangeira. Segundo Ramos (2003), estes estudos 

buscam alternativas para que tenhamos profissionais reflexivos, ou seja, conscientes acerca de 

seu contexto de atuação, das influências e  restrições impostas por conhecimentos socialmente 

estabelecidos, e assim se tornem controladores de suas ações e agentes nos processos de 

construção e reconstrução de suas práticas.  

No entanto, apesar da predominância destes estudos nos contextos de formação docente 

na atualidade, Magalhães (2004) menciona que autores como Pérez Gómez (1998), Magalhães e 

Celani (2000, 2001), Machado e Magalhães (2000), entre outros, têm apontado dificuldades 

para a formação de um profissional crítico. Estudos têm revelado que a ação de pensar 

criticamente requer, entre outros fatores, a conscientização de alguns princípios que orientam a 

prática. No caso da prática do professor de língua seria preciso identificar conceitos como o de 

língua, ensino e aprendizagem, os quais compõem as teorias pessoais dos professores e 

interferem em seu fazer diário. A pesquisa aqui apresentada consiste num recorte de um estudo 

na área de formação de professores, desenvolvido em caráter colaborativo com três professoras 

de inglês de uma escola de idiomas da rede privada em Goiânia, sendo elas: duas participantes e 

a pesquisadora, também professora e participante da pesquisa, todas graduadas em Letras.  

 Na pesquisa inicial, as aulas escolhidas pelas participantes foram filmadas, em seguida 

as participantes escreveram diários descrevendo tais aulas. Posteriormente, estas aulas foram 

assistidas e discutidas pelo grupo em sessões reflexivas, gravadas em áudio. Estas discussões 

foram orientadas também por leituras de textos teóricos, os quais foram sugeridos pela 

pesquisadora-participante. Por fim, as participantes responderam um questionário,  no qual 

algumas questões abordavam temas como as concepções de língua e ensino das professoras. 

Neste trabalho, no intuito de analisarmos a concepção inicial de língua e ensino de uma das 

participantes da pesquisa anteriormente mencionada, utilizamos os dados de seu primeiro diário, 

a primeira filmagem de sua aula e as respostas dadas no primeiro questionário. 
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 O objetivo deste trabalho é auxiliar a professora-participante a desvelar e se 

conscientizar acerca de algumas concepções que subjazem as suas ações pedagógicas, a fim de 

que, consciente dos conceitos que permeiam sua prática, possa refletir criticamente sobre suas 

escolhas e ações, se tornando assim mais autônoma e capaz de analisar e reconstruir suas 

práticas, se julgar necessário. Neste intuito, as perguntas que orientam este estudo são: 1) O que 

você entende por língua?; 2) Esta concepção se reflete em suas aulas?;  3)  O que esta 

concepção revela ou determina em sua ação pedagógica?;  4) O que é ensinar línguas? 

 Para discutir tais questões, inicialmente destacamos a proposta da reflexão crítica na 

área de formação de professores, em seguida, apresentamos um breve histórico das concepções 

de língua na linguística, relacionando-as às propostas de ensino contemporâneas a cada visão de 

língua. Posteriormente, descrevemos a metodologia deste trabalho, fazemos a análise dos dados 

coletados e, por fim, tecemos as considerações finais. 

 
A reflexão crítica na formação de professores 

 

 Apesar da predominância dos estudos baseados na reflexão crítica no contexto de 

formação docente atual, as tentativas de formação destes profissionais críticos têm enfrentado 

diversos percalços, dentre os quais se tem a separação entre a teoria e a prática: 

 

Apontando para dois extremos dessa relação, pode-se cair, de um lado, em 

um praticismo em que a teoria ocupa um lugar secundário, ou nenhum, na 

construção e na análise da prática ou, de outro, em um foco excessivo na 

transmissão da teoria isolada da prática.  (MAGALHÃES, 2004, p. 62) 

 

Em nenhum desses extremos, contudo, o professor recebe apoio para compreender e se 

conscientizar sobre os elementos que embasam suas escolhas e ações, não sendo, portanto, 

capaz de refletir criticamente e/ou reconstruir suas ações. Liberali (2004) por sua vez, ao tratar 

de reflexão, retoma três níveis de reflexão propostos por Van Manen (1977), são eles: a reflexão 

técnica, a reflexão prática e a reflexão crítica.  Níveis estes que estão embasados na discussão 

habermasiana sobre o propósito do conhecimento e serão detalhados a seguir. 

A reflexão técnica, como o próprio nome já indica, está diretamente relacionada ao 

conhecimento técnico que permite ao professor prever e controlar os eventos em sala de aula. 

ŖSua maior preocupação seria a eficiência e eficácia dos meios para atingir determinados fins, 

sendo que esses fins não estariam abertos à crítica ou à mudançaŗ (LIBERALI, 2004, p. 88). Já 

na reflexão prática iniciou-se a análise dos objetivos, suposições subjacentes a estes objetivos e 

seus resultados. ŖA reflexão prática está relacionada aos problemas da ação que não são 

passíveis de serem resolvidos apenas de forma instrumental. Interessa aqui o conhecimento que 

facilita o entendimento e o alcance do entendimento com os outrosŗ (LIBERALI, 2004, p. 89). 

Segundo Romero (1998, apud LIBERALI, 2004), este tipo de reflexão abrange o entendimento 

interpessoal bem como a interpretação de práticas sociais. A reflexão crítica, por sua vez, 

abrange os dois critérios de reflexão anteriores enfatizando, porém, os critérios morais. 

 
Nesse nível, as questões ponderam sobre objetivos educacionais, experiências 

e atividades levam a formas de vida preocupadas com a justiça, igualdade e 

realizações concretas. Alem disso, localiza as análises de ações pessoais em 

contexto histórico-sociais mais amplos. O interesse aqui está centrado em 

resolver as contradições dos dois outros tipos de reflexão em direção a uma 

maior autonomia e emancipação para os participantes.  (LIBERALI, 2004, p. 

89) 

 

Com base nos três crítérios de reflexão apresentados, observamos que três tipos de 

educadores podem ser formados, as quais segundo Van Manen (1997, apud LIBERALI, 2004) 
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são: o educador técnico preocupado em alcançar os objetivos ditados por outros, o educador 

prático para o qual são relevantes as justificativas educacionais que subjazem às suas ações e a 

qualidade dos objetivos atingidos; e o educador crítico que considera as implicações éticas e 

morais de suas ações, assim como sua condição e responsabilidades como membro de uma 

instituição. 

Zeichner e Liston (1996), ao tratarem da prática crítico-reflexiva destacam o estudo de 

Solomon (1987), no qual se demonstra que sem a reunião de um grupo, ou seja, um corpo social 

para a discussão de suas ideias, o desenvolvimento do professor é inibido, pois essas ideias se 

tornam mais claras ao falarmos com o outro. Os autores reforçam ainda a importância do 

estabelecimento de um ambiente de colaboração como o sugerido por Osterman e Kottkamp 

(1993) para que o professor consiga desenvolver uma consciência crítica sobre suas próprias 

ações. Este procedimento teria como elemento base a confiança entre os participantes, sem a 

qual a reflexão sobre suas práticas seria essencialmente limitada. Zeichner e Liston (1996, p. 19) 

propõem, também, que os professores não tenham como foco de suas reflexões críticas apenas 

suas próprias práticas, sobretudo, as condições sociais que envolvem estas ações: Ŗ... se eles vão 

se tornar professores reflexivos e não professores técnicos, então, eles devem procurar manter 

uma ampla visão sobre seu trabalho e não apenas internamente sobre suas práticasŗ.
1
  

 
Concepções de língua e ensino: um breve histórico 

 

Assim como destaca Weedwood (2005), embora a Linguística seja comumente referida 

como uma disciplina muito nova, os estudos da língua antecedem a seu reconhecimento como 

ciência. Estes estudos já eram realizados por gregos e romanos com base em análises 

comparativas e históricas desde a Antiguidade Clássica. Na Grécia, por exemplo, duas 

concepções opostas de língua(gem) embasam as discussões de Sócrates, Platão e Hermógenes. 

Em uma, a língua(gem) é tida como fonte de conhecimento e noutra como mero meio de 

comunicação. A partir destes conceitos, em o Crátilo, Platão sustenta que a língua é o espelho 

do mundo, já Hermógenes a entende como arbitrária. E Sócrates, por sua vez, a partir dos 

conceitos de Platão e Hermógenes destaca que as palavras são ferramentas, e portanto não são 

totalmente arbitrárias.  

Percebemos assim que desde os primeiros estudos de língua o entendimento de sua 

natureza e, por conseguinte, sua definição e metodologia de estudo não são consensos entre seus 

estudiosos. A este respeito, Alkmin (2001, p.21) ao discutir a relação entre língua e sociedade, a 

qual embora não tenha sido negada pelos estudiosos da linguagem, por vezes, não foi abordada, 

ressalta que: 

 
os estudiosos do fenômeno linguístico, como homens de seu tempo, assumiram 

posturas teóricas em consonância com o fazer científico da tradição cultural 

em que estavam inseridos. Neste sentido, as teorias de linguagem, do passado 

ou atuais, sempre refletem concepções particulares de fenômeno linguístico e 

compreensões distintas do papel deste na vida social.  

 

 Cientes, então, do caráter social e histórico da língua bem como do posicionamento de 

seus estudiosos, destacamos a seguir alguns dos papéis assumidos pelo fenômeno linguístico em 

diferentes contextos e momentos dos estudos de língua. Durante os séculos XVIII e XIX o 

enfoque dos estudos da linguagem é, principalmente, histórico. O intuito desses estudos é 

analisar como as línguas se desenvolvem ao longo do tempo. Assim, a abordagem do fenômeno 

linguístico é basicamente diacrônica.  

Em contraposição à proposta de estudo histórico da língua, Ferdinand de Saussure 

apresenta sua concepção de língua baseada em uma relação dicotômica com a fala. O autor 

                                                 
1. A tradução desta e de outras citações originalmente em inglês foi feita com o intuito de facilitar a 

leitura do texto. 
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afirma que a língua é social, pois é compartilhada pelos falantes, enquanto a fala é individual, 

variando de pessoa para pessoa. A língua é também vista como sistema de regras existentes e 

disponíveis para ser acessado pelo falante, ao passo que a fala é a realização desse sistema. 

Temos ainda o fato de Saussure considerar a língua como sendo concreta em contraposição à 

fala que é abstrata, já que sua ocorrência depende do falante. E, por conseguinte, se fazia 

desnecessário para Saussure o conhecimento da origem da língua para que esta fosse estudada, 

já que o seu estudo deveria se basear na análise de um  momento de língua. Ainda no que se 

refere à concepção de língua saussuriana, Sebastião Milani em sua tese acrescenta que no Curso 

de linguística geral, a língua é entendida como uma instituição coletiva, independente da 

vontade do falante, e também um produto herdado de gerações anteriores. 

As propostas de Saussure, conforme menção de muitos estudiosos, representam um 

divisor de águas nos estudos linguísticos. A partir de suas colocações, estabelece-se a língua 

como o objeto de estudo da Linguística, e isso permite que a ela seja conferido o caráter de 

ciência. As contribuições de Saussure não se limitam a definição do objeto de estudos da 

Linguística, a língua, pois também determina sua metodologia de estudos, a sincronia. Suas 

propostas foram organizadas por dicotomias, tais como: língua x fala, diacronia x sincronia, 

significado e significante, sintagma e paradigma. Neste estudo, contudo, tendo em vista o seu 

objetivo nos atemos apenas à discussão, anteriormente feita, acerca da dicotomia em que são 

feitas as comparações e contrastes entre língua e fala. Concepções estas que embasam o 

surgimento do Estruturalismo. 

 Paralelamente aos estudos estruturalistas europeus, a Linguística Estruturalista 

americana dedica-se principalmente à descrição das línguas indígenas da região. É importante 

ressaltar que tais descrições devem ser feitas com o mínimo de interferência possível dos 

conhecimentos que os linguistas possam possuir daquele determinado sistema linguístico. Estas 

descrições se baseiam no pressuposto de que cada língua tem a sua própria gramática e que, 

consequentemente, a melhor forma de chegar até cada uma delas é por meio dos dados. Dentre 

os outros representantes já citados, o grande nome da Linguística Descritiva americana foi 

Leonard Bloomfield. Para este autor, estudar língua consiste em analisar a coordenação de sons 

e significados em determinados eventos linguísticos.  

 Concomitante a proposta de estudo estrutural da língua, no contexto educacional 

predomina uma abordagem tradicional de ensino, o Audiolingualismo. Nesta abordagem, a 

aprendizagem é considerada como formação de hábito, sendo o professor um modelo que 

auxilia o aluno a aprender o sistema que é a língua. Logo, o erro deve ser evitado a fim de que o 

aluno não forme maus hábitos, enquanto os acertos devem receber, imediatamente, um reforço 

positivo. Deste modo, no Audiolingualismo, ensinar consiste em formar hábitos. 

Em 1960, momento em que o Estruturalismo se implanta no Brasil, no mundo este já 

começa a enfrentar seus limites e mostrar sinais de esgotamento. No Estruturalismo europeu, 

por exemplo, isso se dava a partir de revisões de aspectos do fenômeno linguístico que haviam 

sido deixados de lado. A este respeito, Émile Benveniste destaca que o Estruturalismo deixou de 

lado o papel essencial que o sujeito desempenha na língua. Ao tratar deste assunto, Eugênio 

Coseriu questiona a distinção entre sincronia e diacronia, pois ressalta que num momento de 

língua convivem elementos atuais e históricos e isso é que caracteriza um estado de língua dado. 

O autor se refere também a oposição entre língua e fala, e sugere uma terceira instância: a 

norma, a qual, segundo o autor, seria mais operacional e psicologicamente mais real que a 

língua. 

 Neste mesmo período a Linguística Descritiva americana perde espaço para a 

Linguística chomskiana. Em seus estudos gerativistas, Noam Chomsky propõe um novo objeto 

de estudo para a linguística, a competência sintática, ou seja, um objeto de caráter mental. Ao 

contrário dos estruturalistas que, seguindo a proposta de Saussure, priorizam o estudo da língua, 

os gerativistas priorizam a manifestação individual de um falante-ouvinte ideal, mudando assim 

o foco dos estudos da linguagem. Chomsky apresenta também os conceitos de Ŗcompetênciaŗ e 

Ŗdesempenhoŗ. Segundo ele, Ŗa competência de um indivíduo é seu conhecimento de uma 
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determinada línguaŗ (LYONS, 1981, p. 23); é a capacidade que permite o desempenho. Como 

podemos concluir, o desempenho é a realização linguística. 

 No Gerativismo, a língua é tida como Ŗuma estrutura de formas e conceitos baseada 

num sistema de regras que determinam suas inter-relações, arranjos e organização. Mas essas 

matérias-primas finitas podem se combinar para resultar num produto infinitoŗ (CHOMSKY, 

1973, p. 29). Essa possibilidade de chegar-se a um produto infinito enfatiza o caráter criativo do 

falante, que pode fazer um número infinito de combinações a partir da língua que conhece. Ao 

falante é reservado o papel de criar e não de imitar as formas com as quais tem contato. 

 Contemporâneo a esta concepção de língua, temos no ensino de línguas uma abordagem 

humanista, em que se destacam propostas como as do Método Silencioso, da Sugestologia, da 

Resposta Física Total, dentre outras. Nesta abordagem humanista a cognição é considerada 

como um meio para se construir ou descobrir as regras da língua-alvo, assim o aprendiz também 

é responsável por seu aprendizado. E os erros não são considerados como um problema, pois 

resultam de hipóteses construídas pelos aprendizes em seu processo de busca do conhecimento. 

 Os estudos chomkyanos, como vimos, se baseiam na concepção de um falante-ouvinte 

ideal situado em uma comunidade linguística homogênea, logo o autor deixa de considerar os 

elementos discursivos em seus estudos. Assim, na tentativa de inserir o discurso nos estudos 

linguísticos, várias correntes têm origem na década de setenta, tais como: a Sociolinguística, a 

Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Análise da Conversação, o Funcionalismo, dentre 

outras. Dentre estas propostas, apresentamos a seguir a funcionalista a fim de melhor esclarecer 

a distinção das correntes deste período em relação à Estruturalista e Gerativista. 

  A teoria funcionalista na verdade, como destaca Pezatti (2004, p. 167) ressurge nesse 

contexto, pois essa concepção já podia ser encontrada em estudos anteriores a Saussure. Ao 

reaparecer, porém, o Funcionalismo tem seus princípios revisitados, sendo, então, atualizados de 

acordo com o momento.  Ao tratarmos do Funcionalismo, é importante termos em mente que: 

 
o termo Řfuncionalř tem sido vinculado a uma variedade tão grande de 

modelos teóricos que se torna impossível a existência de uma teoria 

monolítica que seja compartilhada por todos os que se identificam com a 

corrente funcionalista. 

 

 Apesar da variedade de vertentes identificadas no Funcionalismo, é possível identificar 

entre elas um princípio comum. Este princípio defende a valorização da interação social como 

elemento da análise linguística, o qual revela a ênfase dada ao componente discursivo e ao papel 

que ele desempenha na gramática da língua (PEZZATI, 2004). 

  Com as ideias funcionalistas grandes mudanças são propostas para a abordagem dos 

estudos da linguagem. Primeiramente, podemos mencionar o fato de a língua ser considerada 

como um instrumento de comunicação e interação social. Com isso, defende-se que o objeto de 

estudo, que antes se baseava em condições ideais e homogêneas, seja agora voltado para o uso 

real. Para isso é necessário repensar algumas cisões propostas por outras escolas, tais como a de 

língua e fala no Estruturalismo, a de competência e desempenho no Gerativismo, as quais vão 

de encontro ao pensamento funcionalista. No Funcionalismo, Ŗa linguagem é vista como uma 

ferramenta cuja forma se adapta às funções que exerce e, desse modo, ela pode ser explicada 

somente com base nessas funções, que são, em última análise, comunicativasŗ (PEZZATI, 

2004, p. 168). 

 Enquanto na Linguística uma das propostas de estudo da língua era o Funcionalismo, no 

ensino desponta a Abordagem Comunicativa, tendo como representantes o Método 

Comunicativo e a Aprendizagem Colaborativa. A abordagem Comunicativa, como o próprio 

nome já sugere, tem como foco principal o desenvolvimento da competência comunicativa e 

sugere o trabalho com as quatro habilidades linguísticas : fala, leitura, escrita e compreensão 

auditiva. Por isso nesta proposta, a interação é valorizada e os objetivos são definidos a partir 

das necessidades de uso de língua do aluno. 
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Assim como outras áreas de estudo da linguagem ou das ciências sociais, no século XX, 

a Linguística também passou por novas transformações e questionamentos epistemológicos, os 

quais segundo Rajagopalan (2008) deram origem à Linguística Crítica. Para o autor, este termo 

abrange várias correntes de estudos da área, tais como: a Análise do Discurso Crítica, a 

Linguística Crítica, dentre outras. O autor acrescenta também que os primeiros ensaios com 

vistas a uma perspectiva crítica para os estudos de linguagem ocorreram no Reino Unido, e hoje 

tem como representantes de um movimento consolidado estudos como os de Faiclough (1989, 

1992, 1995), Cameron et alii (1992), Chouliaraki e Faiclough (1999), dentre outros realizados 

em todo o mundo. 

 A partir da proposta de uma Linguística Crítica, a relação entre sujeito e objeto, baseada 

na objetividade e neutralidade provenientes do caráter positivista das ciências, é posta em 

questão. Nesta nova proposta não cabe mais ao linguista apenas descrever o seu objeto de 

estudo, a linguagem; sua tarefa consiste também em atender às necessidades da comunidade em 

estudo e contribuir para a sua melhoria. Logo, a linguagem é aqui entendida como prática social. 

Rajagopalan (2008, p. 125) destaca que nesta perspectiva o linguista recupera seu Řverdadeiroř 

papel de cientista social, e assume uma postura crítica ao tomar Ŗ... consciência de que trabalhar 

com a linguagem é necessariamente agir politicamente, com toda a responsabilidade ética que 

isso acarretaŗ; pois a ciência não é neutra ou amoral. 

 Os estudos críticos atualmente também têm tido grande espaço nos estudos de 

Linguística Aplicada, a qual também surgiu em oposição aos estudos formalistas vigentes na 

década de setenta. Acerca do surgimento da Linguística Aplicada, Bygate (2004, apud MOITA 

LOPES, 2006) destaca que este foi diretamente associado ao ensino de língua estrangeira e ao 

entendimento das necessidades dos aprendizes. Estas preocupações iniciais, contudo, 

levantaram uma série de questionamentos acerca da maneira de localizar o problema, da 

participação da comunidade na pesquisa, da confiabilidade dos dados, e, sobretudo, do papel da 

pesquisa nesta área. 

 A Linguística Aplicada assim como a Linguística passou por questionamentos 

epistemológicos diversos e atualmente a proposta crítica é predominante na área.  A Linguística 

Aplicada Crítica foi impulsionada pelo reconhecimento de limitações dos estudos desenvolvidos 

em Linguística Aplicada, os quais procuravam relacionar a linguagem e a realidade social. A 

este respeito Fabrício (2006) aponta que algumas tentativas da área acabaram por vezes 

resultando em outros regimes encapsuladores de condições e regimes pela manutenção da 

separação entre linguagem e realidade e seu determinismo explicativo. Com base na proposta 

crítica, destacamos também a proposta de Ensino Crítico, em que a língua se torna um veículo 

para que se estude a cultura, a história e se problematize questões naturalizadas em nossa 

sociedade. Assim, o objetivo desta concepção de ensino é a formação de cidadãos críticos, ou 

seja, questionadores da realidade sócio-histórico-cultural em que se insere. 

 
Metodologia 

 

A pesquisa que possibilitou a escrita deste artigo teve início no segundo semestre do ano 

de 2008 e tem como participantes três professoras de inglês que lecionam em um Centro de 

Idiomas da rede privada de ensino. Todas são licenciadas em Letras Português-Inglês e já 

possuem experiência com ensino de línguas. 

Cientes da relevância da proposta de reflexão acerca de elementos subjacentes e/ou 

determinantes da prática docente, neste trabalho fazemos um recorte do estudo anteriormente 

mencionado, a fim de analisar as concepções de língua e ensino de uma das professoras 

participantes (doravante denominada P1) em uma pesquisa que tem como fundamento a 

formação crítica do professor.  

Para a realização deste estudo são utilizadas a primeira filmagem feita da aula de P1, o 

primeiro diário escrito após a filmagem da aula, em que P1 faz a descrição de suas escolhas e 

ações pedagógicas neste contexto observado; e também um questionário acerca de suas 
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concepções de língua e ensino. Por fim, com base nos conceitos de língua e ensino 

anteriormente apresentados, analisamos a seguir as concepções de P1 com o objetivo de que tal 

conhecimento possa funcionar como um elemento revelador e desvelador de suas ações 

pedagógicas. 

 
Análise dos dados 

 

 Tendo em vista a proposta inicial deste trabalho, ou seja, o entendimento e a tomada de 

consciência pelo professor de suas concepções de língua e ensino como elementos facilitadores 

para a reflexão crítica, discutimos a seguir tais conceitos apresentados por P1 ao início da 

pesquisa. É importante ainda ressaltar que como destaca Tudor (2001) o enfoque de um aspecto 

linguístico, estrutural, funcional, cultural, ideológico, etc, não exclui os outros, pois a língua é 

por todos estes constituída. Logo, elementos de diversas concepções de língua podem estar 

presentes no conceito de P1. Fato este que pode também ocorrer com as concepções de ensino, 

tendo em vista que na prática de sala de aula estas podem ser combinadas. Isso, então, só 

auxiliará nossa análise, pois não é objetivo deste trabalho enquadrar a professora em 

determinada concepção de língua ou ensino, mas sim desvelar quais elementos se apresentam 

em suas escolhas e ações pedagógicas. 

 Iniciaremos assim nossa discussão a partir do primeiro questionário respondido por P1, 

pois neste a participante respondeu as seguintes perguntas: O que você entende por língua? Esta 

concepção se reflete em suas aulas? Perguntas estas que foram respondidas da seguinte forma: 

 
P1: Impossível definir língua sem mencionar Saussure. Para ele, língua é um sistema de 

códigos linguísticos arbitrários, adquiridos pela comunidade através de convenções 

estabelecidas socialmente, utilizado para exprimir ideias, sensações, emoções, etc.; ou 

seja, trata-se de um conjunto de convenções linguísticas no qual cada signo (palavra) 

apresenta uma ideia que se fixa em um som e vice-versa que auxilia a faculdade de 

linguagem a cumprir seu papel de expressão e comunicação humana.  

Portanto, posso dizer que entendo língua como o aparato disponível pelo homem para 

externalizar e comunicar o que pensa e sente através de sons vocais articulados 

adquiridos em sua comunidade linguística com todas as suas nuances sócio-histórico-

culturais. Tal concepção se reflete em minhas aulas na medida em que procuro abordar 

os assuntos de maneira contextualizada e, efetivamente, comunicativa, que faça sentido 

para os aprendizes. 

 

 Ao retomar Saussure, na tentativa de definir língua, percebemos que P1 tem neste autor 

uma referência para a definição de tal elemento, tendo em vista que a mesma diz ser 

ŖImpossível definir língua sem mencionar Saussureŗ. Tal valorização pode ser assim associada 

ao papel deste estudioso na conferência do caráter científico aos estudos linguísticos, o qual 

resultou da publicação póstuma da obra Curso de linguística geral em 1916. As propostas de 

Saussure, como dizem muitos estudiosos, representaram um divisor de águas nos estudos 

linguísticos. Com base em suas colocações foram estabelecidos o objeto e a metodologia para os 

estudos linguísticos, a língua e a sincronia, respectivamente. Esta sistematização permitiu, 

então, que fosse conferido à linguística o caráter de ciência. É importante também mencionar 

que os conceitos de Saussure constituíram também a base para os estudos Estruturalistas. 

 A influência da concepção saussuriana de língua pode também ser percebida em outro 

momento da definição de P1, no qual a participante declara que entende língua Ŗcomo o aparato 

disponível pelo homem para externalizar e comunicar o que pensa e sente através de sons vocais 

articulados adquiridos em sua comunidade linguísticaŗ. Este entendimento de língua como um 

aparato que possibilita ao homem expressar seus pensamentos e se comunicar, nos remete à 

definição saussuriana de língua como sistema e condição de existência da fala, e também ao 

entendimento que o  autor tem da língua como elemento organizador e estruturador do 
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pensamento. Contudo, é importante mencionar que Saussure não aborda aspectos de 

comunicação da língua, como acrescenta P1. 

Por outro lado, ao dizer que a língua é um aparato disponível ao homem, P1 nos parece 

fazer referência ao conceito chomskyano de aquisição de língua. Segundo Chomsky, os homens 

nascem com a capacidade para a aquisição de uma língua, ou seja, dispõem de um aparato 

mental inato. Contudo, ao mencionar as nuances sócio-histórico-culturais dos Ŗsons vocais 

articulados adquiridos em sua comunidade linguísticaŗ, a concepção de língua de P1 se difere 

tanto da de Saussure quanto da de Chomsky. O primeiro propõe um estudo imanente da língua, 

pois a entende como independente de quaisquer elementos externos. Já Chomsky realiza seus 

estudos a partir da consideração de um falante-ouvinte ideal, inserido em uma comunidade 

linguística ideal, e, logo, estes não sofreriam nenhuma influência histórica, social ou cultural. A 

consideração destes fatores como constitutivos e determinantes da língua são mais condizentes 

com as correntes de estudo surgidas na década de setenta, tais como a Sociolinguística, o 

Funcionalismo, etc., em oposição aos estudos Formalistas então vigentes. Tais elementos são 

também determinantes e fundamentais nas propostas da Linguistica Crítica e da Linguística 

Aplicada Crítica, nas quais a língua(gem) é entendida como prática social. 

Assim, pela primeira referência de língua como estrutura feita por P1, acreditávamos 

que sua concepção de ensino teria uma relação direta com o Audiolingualismo, o qual 

representaria melhor o entendimento de língua como sistema. No entanto, ao definir ensino de 

línguas, P1 diz que ensinar ŖÉ apresentar aos alunos mundos, formas de interações humanas 

diferentes, peculiares e específicas dos falantes de cada língua ensinadaŗ. Logo, percebemos 

neste conceito não uma proposta de aprendizagem do sistema por si mesmo, mas uma proposta 

mais relacionada à Abordagem Comunicativa ou ao Ensino Crítico. P1 destaca a importância da 

interação bem como do uso da língua para conhecer Řnovos mundosř, ou seja, é proposto o 

estudo de outros conhecimentos a partir do uso da língua. 

 Passemos agora ao diário escrito por P1 no primeiro dia de filmagem de sua aula, em 

vinte e dois de outubro de 2008, em que é feita a descrição de suas ações e propostas 

pedagógicas. No diário a visão saussuriana de língua é corroborada, pois a professora diz ter 

trabalhado o conteúdo linguístico Ŗde forma sistemática e estruturadaŗ, contudo P1 ressalta só 

ter feito isto Ŗapós os alunos terem trabalhado com textos, perguntas e respostas usando essa 

estruturaŗ, a da 3ª pessoa do singular do presente simples. Assim, nesta aula podemos perceber a 

noção de língua como estrutura, assim como a da proposta audiolingualista de ensino em que se 

busca uma compreensão e conhecimento do sistema linguístico. No entanto, P1 também ressalta 

sua preocupação em realizar atividades em que se tenha um uso mais real e efetivo da língua, ou 

seja, a língua como comunicação, princípio este presente no Funcionalismo. Nesta corrente, Ŗa 

linguagem é vista como uma ferramenta cuja forma se adapta às funções que exerce e, desse 

modo, ela pode ser explicada somente com base nessas funções, que são, em última análise, 

comunicativasŗ (PEZZATI, 2004, p. 168). A partir então desta concepção de língua, temos 

também a confirmação da proposta comunicativa de ensino, destacada por P1 em seu 

questionário, pois aqui novamente aponta a relevância do uso comunicativo e real da língua em 

sala de aula. 

 A proposta de P1 em desenvolver com seus alunos atividades comunicativas é também 

confirmada por sua preocupação demonstrada ao realizar com os alunos uma atividade 

estrutural em sala, a respeito da qual ela comenta em seu diário: ŖNo meio da aula, me 

perguntava se aquela atividade tão Ŗgramatiqueiraŗ (grifo da autora) não era absurda, ineficaz, 

sem sentido, já que o desejo é que meus alunos aprendam a usar a língua para a comunicação e 

não para a descrição de regrasŗ. No entanto, como destaca Tudor (2001) um enfoque da língua, 

seja ele estrutural, funcionalista, cultural, etc., não exclui definitivamente os outros. Logo, 

trabalhar a língua comunicativamente não nos retira a possibilidade de também abordarmos, 

quando necessário, seus aspectos estruturais. 

 E esta integração de um enfoque estrutural e comunicativo em suas concepções de 

língua e ensino, mencionada por P1 em seu diário, pode também ser notada em sua primeira 
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aula que filmamos. A aula ministrada em vinte e três de outubro de 2008 tem início a partir de 

um enfoque estrutural em que os alunos são convidados a escrever três verbos no quadro, e 

posteriormente com a mediação da professora procuram colocar os verbos nos grupos (1:-s, 2:-

es ou 3:Ŕies) conforme suas terminações na terceira pessoa do singular do presente simples, 

como por exemplo, o verbo dance que na terceira pessoa fica no grupo um, dances.  

 Durante a realização desta atividade que tem seu enfoque em regras estruturais da 

língua, os alunos se demonstraram já bastante familiarizados com o uso e/ou com a forma 

escrita destes verbos, pois de aproximadamente quinze verbos que os alunos tentaram colocar 

nos grupos, erraram apenas um. O erro dos alunos ocorreu com o verbo buy, o qual os alunos 

inicialmente disseram ficar no grupo três, de terminação Ŕies. Contudo, quando P1 escreveu 

buies no quadro, conforme indicado pelos alunos, eles imediatamente se corrigiram. A notar 

esta familiaridade dos alunos com o conteúdo trabalhado, acreditamos que os alunos realmente 

tinham feito uso desta estrutura anteriormente, assim como mencionado  por P1 em seu diário: 

ŖSó resolvi explorar de forma sistemática e estruturada a 3ª pessoa do singular do presente após 

os alunos terem trabalhado com textos, perguntas e respostas usando essa estruturaŗ. Podemos, 

então, novamente aqui ressaltar a proposta comunicativa de ensino, a partir da escolha de P1 por 

atividades que possibilitem o uso da língua.  

 É importante ainda ressaltar que após esta atividade, os alunos iniciaram uma atividade 

comunicativa em que deveriam contar para o colega as atividades que alguém de sua família faz 

rotineiramente, utilizando os verbos do quadro, e dizer a frequência com que esta pessoa as faz. 

Nesta atividade, o entendimento de língua como comunicação, condizente com a visão 

funcionalista, é destacada durante as instruções em que P1 diz: 

  
P1: Remember that I said it‟s... natural conversation, remember... last class, every class 

I say: it‟s natural conversation, it‟s not like a robot. For example: Not me, but Karina 

speaks about one person, Sarah can give comments, can make questions, all right? It‟s 

a conversation, you can talk naturally. 

 

 Assim, tendo apresentado as concepções de língua e ensino de P1 reveladas pelos três 

instrumentos utilizados para esta análise Ŕ questionário, diário e aula da professora, passamos a 

seguir às considerações finais. 

 
Considerações finais 

 

 Conforme o objetivo inicial deste estudo, procuramos analisar as concepções de língua e 

ensino de P1, pois acreditamos que o conhecimento e/ou a compreensão destas concepções 

orientadoras da prática pedagógica docente se constituem como elementos facilitadores para a 

reflexão crítica. Ao analisar o questionário, o diário e a aula de P1, percebemos que em sua 

prática pedagógica são predominantes os conceitos de língua como sistema e estrutura 

saussurianos e como instrumento de comunicação relativo à concepção funcionalista, na qual a 

língua é entendida como um instrumento de comunicação e interação social. E, por conseguinte, 

a concepção de ensino de P1 que é preponderante nos dados se baseia nas propostas da 

Abordagem Comunicativa. Embora, no diário e na aula de P1 sejam também utilizados recursos 

do Audiolingualismo, este enfoque só ocorre após atividades de uso efetivo da língua. Logo, 

acreditamos que a predominância das atividades da aula de P1 se baseie em uma proposta 

comunicativa de ensino. 

No entanto, é importante relembrar que não é objetivo deste trabalho enquadrar a ação 

pedagógica de P1 em uma concepção de língua ou ensino, pois como menciona Tudor (2001, 

p.75), ŖLíngua(gem) é ambos um sistema linguístico e um meio de alcançar objetivos 

funcionais. Língua(gem) é também um meio de auto-expressão (...)  cada língua(gem) transporta 

um conjunto de valores culturais e uma ou mais ideologiasŗ. Logo, assim como a língua se 

constitui por elementos estruturais, funcionais, culturais, ideológicos, etc., o ensino também 

pode ser permeado por elementos de abordagens distintas. Por isso, o que pretendemos aqui é 
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verificar quais enfoques de língua e de ensino têm predominado na prática de P1, como fizemos 

anteriormente. 

É importante também destacarmos que, assim como proposto inicialmente, é objetivo 

deste trabalho analisar as concepções iniciais de língua e ensino de P1 e por isso fizemos uso 

apenas do primeiro exemplar de cada instrumento coletado, logo não temos aqui a pretensão de 

catergorizarmos tais concepções da professora. Assim estamos conscientes das restrições e 

limitações deste estudo, mas tendo em vista a compreensão que temos da formação docente 

como processo contínuo, em que o professor ao refletir criticamente se torna cada vez mais 

autônomo e transformador de suas ações e concepções, tal análise não se faria aqui pertinente.  

Por fim, o que se pretende com este estudo é contribuir no processo de formação de P1 

bem como com o de outros leitores deste trabalho, a fim de que, cientes da importância da 

compreensão dos elementos subjacentes a sua prática, tenham na busca deste entendimento um 

instrumento para a transformação de sua ação pedagógica. Como destaca Almeida Filho (2002), 

o desconhecimento por parte do professor dos elementos que subjazem a sua prática o torna um 

Ŗmestre mágico ou dogmáticoŗ, cujas ações não é capaz de explicar. Ao contrário destes 

mestres, buscamos, neste estudo, auxiliar na formação docente de maneira que os professores 

reflitam criticamente sobre suas ações, e, assim, conscientes de suas escolhas, assumam as 

responsabilidades por suas ações e por sua própria formação bem como a de seus alunos. 
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MATERIAL PEDAGÓGICO E O ENSINO DE INGLÊS PARA CRIANÇAS 

EM PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
 

Silvana Laurenço Lima (PG-UFG) 
 

 

ABSTRACT: The aim of this paper is to gather pedagogical materials which may provide the second 

language acquisition for children between ages 7 and 9. The main purpose of this work is to find out what 

kind of English activities can make any sense during the learning process for kids that are still in the 

process of literacy development in Portuguese. The group in which the research was done was composed 

of eight students enrolled in the first year of a language course. The proposed activities were done in the 

classroom, written down in a diary and then analyzed according to their background and suitability to 

prior knowledge and linguistic reality of the child. This work is based on theories of acquisition under a 

socio-discursive interactionism by Bakhtin (1995), Vygotsky (2001), Bigonjal-Braggio (1999) and 

Bortoni-Ricardo (2006).  

KEYWORDS: materials; English; literacy process. 

 

RESUMO: Esta comunicação apresenta e discute o projeto de pesquisa desenvolvido durante o curso de 

Especialização em Lingüística Aplicada – línguas estrangeiras, que tem por objetivo geral organizar 

materiais pedagógicos que possam contribuir para promover a aquisição do inglês, por crianças entre 7 

e 9 anos, em processo de alfabetização em português. A questão que norteia esta pesquisa é: quais 

atividades em idioma inglês podem fazer sentido para alunos que ainda estão em fase de reconhecimento 

de sua própria língua e, assim, corroborar a aquisição desta outra, estrangeira? O grupo investigado é 

composto por oito alunos matriculados no primeiro ano de um curso de idiomas. As atividades propostas 

são experimentadas em sala de aula, registradas em diários de observação e, posteriormente, analisadas 

segundo sua contextualização e adequação ao conhecimento prévio e à realidade lingüística da criança. 

Esse trabalho está fundamentado em teorias de aquisição segundo uma perspectiva sócio-interacionista 

discursiva, com base em Bakhtin (1995), Vygotsky (2001), Bigonjal-Braggio (1999) e Bortoni-Ricardo 

(2006). 

PALAVRAS-CHAVE: material didático; inglês; processo de alfabetização. 

 
O livro didático é considerado por grande parte dos personagens que compõem o âmbito 

educacional uma peça fundamental que norteia a aula e a atuação do docente. Sendo assim, as 

decisões relacionadas à educação recaem sobre que tipo de material adotar, por que adotar e o 

que ele pode oferecer. 

Tenho observado que o material didático que outros colegas e eu utilizamos não se 

encontra contextualizado à realidade e ao interesse dos alunos, o que deixa muito a desejar no 

processo de aquisição de uma língua estrangeira. Esses materiais normalmente não levam em 

consideração o fato de que embora os alunos não saibam inglês, trazem conhecimentos de 

mundo e linguísticos em língua materna que podem contribuir para esse processo de 

aprendizagem no outro idioma. Por exemplo, quando um livro apresenta uma relação de 

números sem contextualizar sua função e uso; ou utiliza fotos e/ou figuras de pessoas 

desconhecidas para ensinar relações parentais, não é oferecido ao aprendiz uma ligação entre o 

conteúdo e o que ele vivência; ou seja, não é dada à criança a possibilidade de realizar 

associações com o que já sabe. 

Todo esse problema fez com que eu me inquietasse durante as minhas aulas de inglês e 

repensasse minha prática. Embora a minha experiência como professora seja apenas de seis 

meses, me deparei com uma situação que me deixava desconfortável durante as aulas. O 

material que utilizava não parecia fazer sentido para as crianças e o andamento e resultado das 

minhas aulas não eram satisfatórios, pois as crianças não estavam aprendendo, não conseguiam 

se lembrar do que haviam visto durante as aulas e não se envolviam com as atividades. Por isso, 

decidi desenvolver uma investigação sobre quais seriam os elementos e/ou atividades 

pedagógicas que poderiam promover a aquisição significativa de uma língua estrangeira por 

crianças entre 7 e 9 anos, ainda em fase de alfabetização em português.  
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Assim, durante o primeiro semestre de 2009, as aulas foram ministradas duas vezes por 

semana, período durante o qual coletei dados por meio de diários de planejamento e de aulas 

(relato e avaliação), registro de classe (observação do interesse/capacidade dos alunos) e roteiro 

de análise do livro (identificação dos temas). O ambiente pesquisado foi uma sala de aula de 

língua inglesa em um curso livre de idiomas e teve como participantes de pesquisa um grupo de 

oito alunos que estão em processo de alfabetização escolar, cursando o primeiro ano de inglês. 

As informações registradas foram analisadas de acordo com os seguintes aspectos: interesses 

pessoais dos alunos, conhecimento cognitivo e contextualização do material pedagógico 

preparado por mim, segundo os conteúdos presentes no livro didático oferecido pela escola. As 

atividades propostas e desenvolvidas com esse grupo em sala de aula foram o objeto dessa 

pesquisa. 

 
A aula de Inglês, a contextualização e o sentido  

 

Partindo do princípio de que todo e qualquer ser humano é sociável e cognoscível, 

pode-se considerar que a criança em fase de alfabetização em português chega à escola com um 

grande conhecimento de mundo, um saber prévio informal, e que, no contexto da sala de língua 

inglesa, esse aspecto pode ser utilizado para potencializar o seu interesse e o aprendizado. É por 

isso que decidi preparar atividades didáticas em inglês que levasse em consideração o que meus 

alunos já sabiam, e apresentar o conteúdo didático relacionando-o com fatos reais de seu dia a 

dia, com suas vidas.  

Tal processo pode ser mais bem entendido quando contextualizado à realidade do 

estudante, justamente por permitir que ele associe novos conhecimentos aos que já possui, que 

já traz consigo. Quando apresento um conteúdo em inglês de forma contextualizada, a partir de 

referências já conhecidas, embora seja um novo idioma o aluno pode fazer inferências, pode 

enganchar suas hipóteses em outros elementos, pode referendar seu pensamento em outros 

conteúdos que já foram aprendidos na escola e/ou vivenciados no seu cotidiano. Bakhtin (2006, 

p.288) afirma que: 

 
[...] toda informação semelhante dirige-se a alguém, é suscitada por alguma 

coisa, tem algum objetivo, ou seja, é um elo real na cadeia da comunicação 

discursiva em determinado campo da atividade humana ou da vida. Como a 

palavra, a oração possui conclusibilidade e significado e conclusibilidade de 

forma gramatical, mas essa conclusibilidade de significado é de índole 

abstrata e por isso mesmo tão precisa: é o acabamento do elemento mais não 

o acabamento do todo. A oração como unidade da língua, à semelhança da 

palavra, não tem autor. Ela é de ninguém, como a palavra, e só funcionando 

como um enunciado pleno ela se torna expressão da posição do falante 

individual em uma situação concreta de comunicação discursiva. 

 

Para melhor exemplificar as palavras de Bakhtin relato agora uma das atividades que 

realizei em sala de aula no dia doze de maio de dois mil e nove. A atividade foi elaborada a 

partir da temática presente no livro didático, Ŗnúmerosŗ, e teve como objetivo promover o seu 

uso por meio de brincadeiras, neste caso o jogo de Ŗamarelinhaŗ. Segue o relato da aula: 

 
Relato – 12/05/2009 

 

Pedi que fizessem uma fila, pois iríamos realizar uma atividade fora da sala. Neste 

momento todos começaram a gritar, pular, correr e me abraçar. Pedi que continuassem em fila, 

chamei um por um e colei uma etiqueta com números em cada aluno. Dividi a classe em dois 

grupos e perguntei se eles sabiam o que era Ŗhopscothŗ. Não sabiam o nome em inglês, mas 

quando realizei os movimentos pertencentes ao jogo, logo Ŗadivinharamŗ. Eles ficaram 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 221 

 

 

totalmente agitados, notei que a brincadeira era do interesse de todos. Cada aluno tinha que 

escolher um número de um a vinte e jogar. 

Com essa atividade foi possível trazer para aula uma realidade vivida pelas crianças. 

Isto é, as crianças adoram brincar e utilizam os números para expressar sobre infinitas coisas de 

suas vidas cotidianas. A amarelinha me possibilitou não apenas ensinar os números aos meus 

alunos, mas exercitar com eles o hábito de criar e respeitar regras, ter organização e 

planejamento, dar lugar e voz ao colega; além de recordar e/ou aprender sobre outros fatores de 

suas realidades e interesses pessoais que são relacionados a números: sua idade e de outras 

pessoas; o número do telefone de sua casa, de seus pais e de outros lugares importantes; o 

número da rua, da casa, do apartamento onde moram; a quantidade de brinquedos, de irmãos, de 

amigos, de colegas na sala; o número de vezes que acertaram, erraram ou ganharam um jogo; 

entre outros tópicos.  

Esse exercício proporcionou que internalizassem os números, que aprendessem de 

forma significativa, porque o Ŗconteúdoŗ do livro didático foi apresentado e vivenciado em uma 

situação corriqueira da vida infantil. E, embora os resultados positivos dessa atividade não 

fossem cem por cento identificados durante a avaliação (por exemplo, durante a Ŗprova oralŗ 

um aluno soube falar grande parte deles, mas se esqueceu de quatro), pude perceber que as 

crianças foram capazes de transferir esse aprendizado para outras situações, como no caso de 

um aluno que relatou: ŖTeacher, você sabia que ganhei Ŗfourteenŗ vezes no jogo de dominó da 

minha irmã?ŗ. Aproveitei para dizer: ŖCongratulatios! Fourteen times in the game of dominoes 

with your sister! Very good!”.  

Diante desses fatos, me questiono se devo encarar esse Ŗesquecimentoŗ de quatro, 

menos ou mais números, como um fracasso do aluno; ou se o fato significa que a temática 

Ŗnúmerosŗ aliada às adequações segundo suas realidades não funcionou. Mas, na verdade, 

acredito que a proposta deve ser encarada como uma Ŗapostaŗ, em que não há só garantias de 

sucesso imediatos e para todos; e que a aprendizagem internalizada/significativa pode vir a 

acontecer ou se manifestar posteriormente, em outras situações. 

Depois dessa experiência, voltei a questionar-me como poderia adequar ou adaptar 

outros conteúdos presentes no livro didático. Para isso, investiguei os temas específicos de cada 

unidade, busquei identificar quais eram os reais interesses do grupo para aqueles aprendizados e 

o que eles já sabiam em português, sobre o que iam aprender em inglês. Minha Ŗapostaŗ foi a de 

que as crianças/alunos iam poder criar, aprender e falar, a partir de algo que já sabiam, que já 

conheciam, pois, de acordo com Braggio (1995, p. 25-27), 

 
os processos de formulação de hipóteses são importantes para a criança, tanto 

na aquisição da linguagem oral como da linguagem escrita, pois é 

formulando hipóteses que ela vai compreender a língua com que tem contato. 

[...] o vocabulário a ser trabalhado na alfabetização deve constituir-se de 

palavras conhecidas pelos alfabetizandos e de preferência que sejam 

frequentemente usada por eles. 

 

Nessa perspectiva, as atividades necessitam ser desenvolvidas e adaptadas a partir do 

que é real e familiar para criança, para que possam causar efeito de sentido durante as aulas de 

língua estrangeira. A criança se movimenta intelectualmente a todo o momento. Na aula de 

outro idioma que não o materno, ela também produz conhecimento fazendo relações. Encontro 

respaldo também nas palavras de Bartoni-Ricardo (2004, p.22), quando explica que: Ŗlendo ou 

escrevendo os alunos constroem hipóteses sobre como ler e escrever, levando em conta o 

conhecimento que já tem da línguaŗ.  

 
Considerações finais  

 

Essa pesquisa proporcionou-me entender que todo novo conhecimento se dá na relação 

que o sujeito trava com outras informações, com outros saberes que vai adquirindo não só na 
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escola, mas em todos os ambientes sociais que vivencia; também, propiciou-me um novo olhar a 

respeito dos temas existentes nos livros didáticos, das possibilidades de adaptações e como é 

possível ensinar de maneira contextualizada; ainda, fez-me reconhecer a importância de dar 

ouvidos ao que os alunos dizem, pois muitas das possibilidades de adequações aos temas 

surgem das falas, pensamentos e interesses das crianças; em fim, possibilitou-me constatar que a 

interação das crianças com as atividades pedagógicas funcionam como um diálogo, em que há 

questionamentos e respostas que eles resolvem tanto durante quanto depois das aulas, em seus 

cotidianos. Assim, confirmam-se as palavras de Vygotsky(2001, p.409), quando afirma que: 

 
o pensamento não se exprime na palavra mas nela se realiza. Por isto, seria 

possível falar de formação(unidade do ser e do não ser) do pensamento na 

palavra. Todo pensamento procura unificar alguma coisa, estabelecer uma 

relação entre coisas.  

 

Diante de tudo isso, posso concluir que ensinar inglês com sentido para crianças em fase 

de alfabetização é possível e muito frutífero, pois, além de potencializar as condições da 

aquisição desse idioma estrangeiro pelas diferentes crianças e seus contextos sociais, pode servir 

como mais um Ŗganchoŗ, mais uma Ŗreferênciaŗ que elas lançarão mão para ampliar as relações 

que deverão fazer, quando estiverem aprendendo a ler e escrever também em português.     
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ABSTRACT: This article presents an analysis of interactions observed during an English class in which 

two deaf students and an interpreter discuss a text. The theory is grounded in sociocultural theory of 

Vygotsky (1998), in which the concepts of zone of proximal development, internalization and scaffolding 

will be discussed. This research demonstrates that the use of English also provides both learning about 

Libras and Portuguese (L2. Hence the importance of the philosophy of bilingualism for the deaf student 

to live with their community and build their speech (Libras), identity and culture (GOLDFELD, 2002), 

and Portuguese. 

KEYWORDS: sociocultural theory; deaf students; learning English. 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma análise das interações observadas durante uma aula de 

inglês na qual dois alunos surdos e uma intérprete discutem um texto.  A teoria está embasada na teoria 

sociocultural de Vygotsky (1998), na qual os conceitos de zona de desenvolvimento proximal, 

internalização e andaimes (scaffolding) serão discutidos. Esta pesquisa demonstra que o uso do inglês 

também proporciona tanto a aprendizagem de Libras quanto a de português (L2). Daí a importância da 

filosofia do bilinguismo para o aluno surdo conviver com sua comunidade e construir sua fala (Libras), 

identidade e cultura (GOLDFELD, 2002), bem como a língua portuguesa. 

PALAVRAS-CHAVES: teoria sociocultural; alunos surdos; aprendizagem de inglês. 

 
Introdução 

 

Falar de língua estrangeira (LE)
1
 no contexto da escola inclusiva e com alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEEs), é algo recente, desafiador e que merece nossa 

atenção. Sendo assim, propomos neste artigo analisar dois alunos surdos aprendendo inglês 

juntamente com uma intérprete de Libras
2
 em uma escola municipal de Goiânia. 

Ressaltamos que, apesar de existir o ASL (American Sign Language), que é a língua de 

sinais para os surdos nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na sala de aula de inglês, a língua de 

sinais usada é a Libras (Língua Brasileira de Sinais). E, para se referirem às palavras em inglês 

durante a discussão do texto, faz-se o apontamento e sua respectiva tradução em Libras ou 

datilologia.
3
 

                                                 
1. Segundo Figueiredo (2006, p. 30), Ŗnos estudos sobre os processos de ensino e aprendizagem de 

línguas, escritos em português, L1 ou LM referem-se à língua materna; L2, à segunda língua; e LE, à 

língua estrangeiraŗ. Com base nesse autor, ao levarmos em consideração a comunicação de dois alunos 

surdos aprendendo inglês, entendemos que a LM é a Libras, uma vez que a língua de sinais representa a 

primeira língua da comunidade surda. Já o português representa a L2, pois é usada para se referir à língua 

que não é a língua materna dessa comunidade, mas que é usada como meio de comunicação, uma vez que 

é o português escrito, a modalidade de comunicação mais facilmente partilhável por surdos e ouvintes. 

Por fim, entendemos o inglês como LE por ser a língua ensinada nas escolas, mas que não é o meio de 

comunicação no país em questão (Brasil).  

2. Adotamos a sigla Libras (Língua Brasileira de Sinais) para designar a língua de sinais brasileira e por 

ser este o seu nome oficial, segundo a Lei Federal de nº10. 436/2002 e o Decreto n.º 5626/2005. 

3. A datilologia é a soletração de uma palavra usando o alfabeto manual de Libras. Pode servir para 

palavras estrangeiras, nomes próprios que ainda não tenham recebido o "apelido" em sinal, nomes de 

lugares, palavras novas e quando algum sinal em Libras não fora compreendido e que precise recorrer a 

tal soletração para esclarecimentos. Na Língua Brasileira de Sinais Ŕ Libras, podemos nos referir ao 

animal, por exemplo, usando a datilologia, alfabeto manual onde cada sinal corresponde a uma letra, mas 

também podemos utilizar um sinal específico para a palavra em questão, o qual chamamos de Ŗsinal da 

palavraŗ (LEITE, 2004). 
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Com base nisso, relatamos como Vygotsky (1989, 1998) entendia a educação do surdo e 

expomos algumas considerações acerca da teoria sociocultural, na qual os conceitos de zona de 

desenvolvimento proximal, internalização e andaimes (scaffolding) serão discutidos.  

A teoria sociocultural pressupõe que o homem é um ser social e aprende por meio da 

interação com outras pessoas (FIGUEIREDO, 2006). Vygotsky (1998, p. 75, grifos do autor) 

afirma que Ŗtodas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social, e, depois no nível individual; primeiro, entre pessoas (interpsicológica), e, depois, 

no interior da criança (intrapsicológica). Este autor avança em sua teoria ao propor o conceito 

de zona de desenvolvimento proximal (ZDP) que é a distância entre o nível de desenvolvimento 

real e o nível de desenvolvimento potencial. 

O nível de desenvolvimento real se refere àquilo que o aluno é capaz de fazer de forma 

autônoma, ou seja, aquela capacidade ou função que ele já aprendeu e consegue fazer sem a 

assistência de alguém mais experiente. Já o nível de desenvolvimento potencial é o que o aluno 

consegue realizar em colaboração com outra pessoa. Nesse caso, ele soluciona os problemas ou 

dificuldades pelo diálogo, interação, questionamentos, pistas que lhe são fornecidas (REGO, 

1995; VYGOTSKY, 1998).  

No contexto escolar, a intervenção na ZDP do aluno é de responsabilidade do professor, 

que neste artigo se configura na figura da intérprete. É ela que, por ter mais experiências, 

informações e a incumbência de tornar acessível ao aluno surdo todo o cotidiano da sala de aula 

de inglês, é reconhecida como o par mais competente. 

Isso nos remete a outro conceito importante na teoria sociocultural: a internalização. 

Essa teoria implica a transformação de processos externos, concretizados nas atividades entre as 

pessoas em um processo intrapsicológico, onde a atividade é reconstruída internamente (REGO, 

1995; VYGOTSKY, 1998).  

Durante a atividade e exercícios realizados nesse recorte, a transição da regulação pelo 

outro para a auto-regulação (internalização) é possibilitada pelas estruturas de apoio 

denominadas de scaffolding (andaimes, em português) e que ocorre na ZDP (WOOD; 

BRUNNER; ROSS, 1976; LANTOLF; APPEL, 1994; ANTÓN; DICAMILLA, 1999; 

DONATO, 2000). Segundo esses autores, é o scaffolding que permite ao aprendiz realizar uma 

tarefa que estaria fora de seu alcance, com o auxílio de outra pessoa. É a autonomia na execução 

de uma tarefa após o desmantelamento do mesmo (SILVA, 1999).  

É bom lembrar que no contexto da aquisição de LE com alunos surdos, o uso da LM e a 

L2 representam um scaffolding bastante importante. Embora o uso da L2 (língua portuguesa) 

seja predominante nessa aula de inglês, para os surdos ela não representa um impedimento para 

a aprendizagem de LE. De acordo com Donato (2000), Antón e Dicamilla (1999)  e Melo 

(2002), o uso da língua materna facilita a aquisição da língua estrangeira. Melo (2002) diz que o 

uso da língua materna é uma ferramenta importante para auxiliar os alunos na construção do 

significado da LE e, principalmente, para guiar suas ações na execução da tarefa. Ela é usada 

também para verificar alguma compreensão de léxicos ainda não internalizados pelos alunos 

surdos. Wood, Bruner e Ross (1976) consideram as interações tutoriais fundamentais para o 

desenvolvimento cognitivo do ser humano, uma vez que o aprendiz e o tutor, por meio de 

interações dialógicas, podem trabalhar cooperativamente para que a aprendizagem ocorra dentro 

da ZDP do aprendiz. 

 
Metodologia 

 

Ao realizar esta pesquisa, optamos por recorrer aos métodos qualitativos que, devido ao 

número pequeno de participantes, configura-se como um estudo de caso (BOGDAN; BIKLEN, 

1994). 

A pesquisa foi feita em uma escola municipal localizada na região sudoeste de Goiânia, 

no Setor União. A sala pesquisada pertence ao EAJA (Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos) e é da 8ª série ou 9º ano noturno. Como instrumentos foram usados gravação em áudio, 
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a entrevista oral e por escrito e o diário. Participaram deste estudo dois alunos surdos (Elias e 

Eliana) e uma intérprete (Alice) inseridos numa sala de aula regular com alunos ouvintes e a 

professora de inglês.  

A pedido das pesquisadoras, à medida que a intérprete fazia os sinais em Libras, ela 

também falava/oralizava tanto a sua fala quanto a dos dois alunos surdos, pois as pesquisadoras 

não tem conhecimento de Libras.  

 
Resultados e Discussões 

 

Iniciaremos nossa análise pelo Recorte I, momento em que temos a participação da 

intérprete Alice e do aluno surdo Elias. A tarefa da aula consistia na leitura e discussão de um 

texto intitulado ŖHave you been taking care of your planet?ŗ, no qual os alunos discutiam o que 

o homem tem feito para destruir o planeta, bem como maneiras de salvá-lo. A intérprete e os 

alunos surdos começam a discutir a primeira questão que solicitava: ŖQuais são as ações do 

homem que estão acabando como o nosso planeta?ŗ. É nesse momento que Elias questiona a 

intérprete sobre uma frase em inglês presente no texto. 

 
Recorte A  

 

A01 Elias [Aponta para a frase no texto Ŗcut down treesŗ e pergunta o que é.]  

A02 Alice É cortar. Em português. [faz o sinal] 

A03 Elias [Parece não compreender.] 

A04 Alice C-o-r-t-a-r. [Alice soletra a palavra] Cortar as árvores. Cortar. [sinal] 

A05 Elias [Repete o símbolo duas vezes olhando para a folha] 

A06 Elias [Ao escrever no caderno, escreve Ŗcuidarŗ ao invés de Ŗcortarŗ.] 

A07 Alice  Cuidar não. É cortar. C-o-r-t-a-r. Árvore.  

 

Em A01, Elias quer saber o que significa a frase Ŗcut down treesŗ que aparece no texto. 

Essa fala pode ser considerada um exemplo de scaffolding, pois, segundo Wood, Bruner e Ross 

(1976), o mesmo é entendido como um apoio cognitivo dado a um aprendiz (no caso, Elias) 

menos capaz por um indivíduo mais capaz (Alice). Esse apoio é oferecido quando Elias solicita 

a ajuda de Alice.  

Em A02 Alice traduz a expressão com o sinal em Libras, ou seja, uso da LM e 

complementa com o sinal de Ŗárvoreŗ. Antón e Dicamilla (1999) fizeram um estudo mostrando 

a importância do uso da língua materna para a aquisição da LE. Eles afirmam que a LM é uma 

forma de scaffolding que ajuda a ZDP e mostram que seu uso, através do diálogo colaborativo, é 

uma oportunidade para a aquisição da LE. Alice recorre então à L2, língua portuguesa, 

soletrando a palavra Ŗcortarŗ e, em seguia, volta a usar a LM expondo o sinal. 

Já em A05 infere-se que constitui um exemplo de fala privada que, conforme Vygotsky 

(1998) representa um Ŗpensar para si próprioŗ que podem se manifestar como um sussurro. Ao 

repetir o sinal duas vezes para si, sem a solicitação da professora ou da intérprete, podemos 

interpretar essa fala como privada, que tenderá à internalização. Nos recortes A06 e A07 Elias 

erra quanto á grafia da palavra Ŗcortarŗ, escrevendo em seu lugar, Ŗcuidarŗ. Mais uma vez ele 

receber a ajuda de Alice que soletra a palavra bem devagar (uso de L2).  

Agora, passemos para o Recorte B, que se refere à seguinte questão do texto: ŖRetire do 

texto, em Inglês, 04 palavras cognatasŗ. O diálogo inicia-se com a explicação da intérprete 

sobre o que é palavra cognata, em seguida ela fornece exemplos para que os alunos consigam 

fazer o exercício sozinhos. 

 

 

 

 

 



Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 226 

 

 

Recorte B 

 

B01 Alice Igual. Igual no português. [apontando para a palavra “cognata”, Alice sinaliza] 

B02 Elias [Não consegue entender.] 

B03 Alice Agora você vai procurar aqui no texto ... 

B04 Elias O que? Procurar? 

B05 Alice É, procurar. Procurar no texto palavras igual no português. Procura. Pode olhar. 

B06 Eliana Procurar palavra igual no português? 

B07 Alice Isso, certo. Igual no português. 

B08 Eliana Essa aqui? 

B09 Alice  Qual? Qual é igual no português?  

B10 Eliana [mostra uma palavra do texto]. 

B11 Alice Não. Está errado. Você tem que achar palavras que parecem com o português. Por 

exemplo ... [Alice escreve a palavra “dictionary” na folha] 

Essa palavra parece com qual no português. É igual a que? 

B12 Elias Dicionário. 

B13 Alice Então... Você vai procurar aqui, igual. Qual que é igual? 

B14 Elias [Aponta para “dictionary”] 

B15 Alice Essa aqui não tem aqui não. Outra. Outra. 

B16 Elias ... 

B17 Alice Olha, tem que procurar palavras igual no português. Por exemplo, vou dar o mesmo 

exemplo... Ŗdictionaryŗ...  igual o quê? 

B18 Elias Não responde. 

 

Alice, em B01, começa o exercício com a explicação da palavra cognato. Para tanto ela 

utiliza o sinal de Ŗigual no portuguêsŗ. Elias não consegue compreender a explicação da 

intérprete e a questiona, em B04, se é para procurar. Mais uma vez a intérprete explica o que é 

para fazer dizendo para Ŗprocurar no texto palavras igual no portuguêsŗ (B05). Timidamente, 

Eliana confirma o que é para fazer em B06 e já fornece um retorno em B08 apontando para um 

exemplo do texto. Infelizmente, a resposta não estava correta. Ao observar as dificuldades dos 

dois alunos em entender o significado de cognato, Alice recorre a um exemplo. Exemplo este 

que podemos caracterizar como um scaffolding de demonstração ou um modelo, na expectativa 

que os alunos a Ŗimitemŗ de uma forma mais apropriada (WOOD; BRUNER; ROSS, 1976). 

O modelo fornecido é a palavra Ŗdictionaryŗ (B11). Ao perguntar com qual palavra ela 

se parece em português, prontamente Elias responde que é Ŗdicionárioŗ. É interessante observar 

o segmento que vai de B11 a B18, pois nele verificamos todo o esforço da intérprete em 

explicar o exercício com o fornecimento de um exemplo e a compreensão imediata de Elias. No 

entanto, este não consegue achar modelos no texto e aponta para a palavra Ŗdictionaryŗ. Quando 

a intérprete explica novamente o exercício, com o mesmo exemplo (B17), Elias não responde o 

que é (B18). Se em B12 ele havia respondido, porque agora no recorte B18 ele não responde? A 

princípio pode-se inferir que não houve uma internalização. Ele já havia dito que Ŗdictionaryŗ 

corresponde a Ŗdicionárioŗ, mas não o fez aqui. Provavelmente ele teve essa atitude por não 

estar entendendo o exercício, ou por estar cansado ou ainda por não ter acertado.  

No recorte C, Alice continua tentando explicar o exercício ao fornecer outro exemplo. 

 
Recorte C 

 

C01 Alice [escreve na folha „imagine‟ e simboliza] Imaginar. Imagine.  

C02 Elias [Aponta para “imagine”] 

C03 Alice Não é essa não. É outra.  

C04 Eliana [mostra para intérprete a palavra “planet” presente no texto] 

C05 Alice Planeta. Muito bem.  

C06 Elias Planeta? 

C07 Alice É, planeta. Qual palavra é igual a essa? Procura no texto uma palavra igual. 

C08 Elias Tem uma palavra igual aqui? 
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C09 Alice Tem uma palavra parecida no texto. Procura. Igual essa. Qual é igual essa aqui no texto? 

C10 Elias Planeta? 

C11 Alice Isso. Qual é igual essa aqui. Procura. Cadê?  

C12 Elias [Aluno tenta outra palavra no texto] 

C13 Alice Não. Tem outra. Tem outra, cadê a outra? 

C14 Elias Tem essa palavra no texto? 

C15 Alice Tem. Procura. Essa aqui é igual? Vai olhando até você achar. É fácil. 

C16 Elias  [Desiste. Olha para a professora de inglês e sinaliza que não está entendendo. 

Professora olha para ele e permanece atendendo a outro grupo]. 

 

A intérprete usou a palavra Ŗdictionaryŗ e Ŗimagineŗ para explicar o exercício. Neste 

momento, ela acionou a zona de desenvolvimento potencial dos alunos na esperança que eles 

solucionassem o problema ou dificuldade pelo diálogo, interação, questionamentos, pistas que 

lhe são fornecidas (REGO, 1995; VYGOTSKY, 1998). Elias não entende o exercício. Ele mexe 

na cadeira, respira ofegante, fica impaciente. Portanto, até este momento (C16), o nível de 

desenvolvimento potencial não teria sido alcançado. No entanto, sua esposa, a aluna Eliana 

consegue achar no texto a palavra Ŗplanetŗ (C04). Temos então um exemplo de scaffolding bem 

sucedido, uma vez que proporcionou apoio para que Eliana desenvolvesse a tarefa.  

No recorte D, Alice volta-se para Eliana que consegue completar o exercício. Como 

Elias parece ter desistido, ele fica observando a conversa entre as duas. 

 
Recorte D 

 

D01 Eliana [Aponta para „plant‟] 

D02 Alice Isso. [apontando] é o que? 

D03 Eliana Árvore. 

D04 Alice Não. Plant [apontando] não é árvore. É plantar. 

D05 Eliana Plantar. Plantar.  

D06 Alice Isso. Agora outra. Olha, são quatro. Faltam duas. [enquanto isso, volta para Elias] 

D07 Elias [aponta para planet] 

D08 Alice É, planeta. Olha. [escreve „planet‟ ao lado da já escrita palavra “planeta”]. Não é 

igual? Não se parecem? 

D09 Elias Não. O Ŗaŗ é diferente. 

D10 Alice Mas é só o Ŗaŗ que é diferente, por isso se parecem. 

D11 Eliana [aponta para “protect”] 

D12 Alice Isso. Protect é o que? 

D13 Eliana [sabe o que significa, mas não sabe o sinal]. Como é em libras? 

D14 Alice Proteger.  

D15 Eliana Proteger. P-r-o-t-e-g-e-r. Protect. 

D16 Alice Certo. Protect. 

D17 Elias [aponta para “use”]. 

D18 Alice Usar. Certo. Use. 

D19 Elias  Usar. [apontando] 

  (...) 

D20 Elias Protect [apontando] 

D21 Alice Isso. Protect é o que? 

D22 Elias Proteger. 

D23 Alice  Proteger. Certo. Muito bem. 

 

O uso de LM e L2 como um scaffolding, uma alavanca, para a aquisição da LE ou até 

mesmo o contrário, evidencia-se nos segmentos de D01 a D05.  Eliana consegue achar mais um 

exemplo de cognato ao apontar para Ŗplantŗ (D01), mas quando Alice pergunta o que é para 

verificar se ela é de fato um cognato, Eliana responde Ŗárvoreŗ (D03). Alice então a corrige 

quanto à tradução da palavra Ŗplantŗ, mostrando o sinal de Ŗplantarŗ (D04). O que se observa 

aqui é que o uso da LE ajudou Eliana a aprender a LM com a correção e, em seguida, a 
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internalização do sinal. O segmento que se segue, o D05, representa um exemplo de fala privada 

assim como ocorreu em A05.  

Algo semelhante ocorre no recorte  D11 a D16. Eliana acha a palavra Ŗprotectŗ, sabe o 

que significa em português, mas não sabe o sinal (LM). Em D13, ela pergunta como é o sinal de 

Ŗprotectŗ em Libras. A intérprete faz o sinal e Eliana o repete duas vezes além de soletrar para 

verificar a grafia (uso de LM e L2). Esses exemplos estão em de acordo com Antón e Dicamilla 

(1999) que mostraram que o uso de LM (e, no nosso caso, também a L2 por representar a língua 

portuguesa para a comunidade surda no Brasil) é necessário para facilitar a completude de uma 

tarefa em LE (no caso, os exemplos de palavras cognatas). É interessante ressaltar que o uso da 

LE também proporciona a aprendizagem da LM. 

Nos recortes B, C e D, percebemos a dificuldade que Elias teve ao tentar compreender o 

sentido da palavra Ŗcognataŗ que era imprescindível para a realização do exercício. Embora em 

C16 ele demonstra ter desisto da tarefa, no segmento D07 há indícios de que Elias tenha 

internalizado todas as explicações de Alice, já que ele começa a mostrar palavras presentes no 

texto e que são cognatas. Todos os exemplos de scaffolding, “tais como fazer perguntas uns aos 

outros, pedir esclarecimentos, pedir sugestões, dar sugestõesŗ (FIGUEIREDO, 2003, p. 145) e 

que ocorre na ZDP resultaram em uma internalização, pois houve uma transformação de 

processos externos, concretizados nas atividades entre as pessoas, em um processo 

intrapsicológico, onde a atividade é reconstruída internamente. D07 (Ŗplanetŗ), D17 (Ŗuseŗ) e 

D20 (Ŗprotectŗ) mostram essa internalização, pois Elias conseguiu compreender o significado de 

palavras cognatas, ao fornecer três exemplos. 

Tharp e Gallimore (1988), citados em Figueiredo (2006), apontam dois tipos de 

scaffolding: assistência, quando o mais experiente ajuda o menos experiente (professor-aluno); e 

influência, quando a ajuda é recíproca e compartilhada (os próprios alunos). Pelo exposto até 

agora, percebe-se que o scaffolding predominante é o de assistência, pois todo o suporte é 

fornecido pela intérprete Alice. Este, sendo o par mais competente, auxiliava os dois alunos 

surdos na realização e compreensão das atividades de inglês. 

De uma forma geral, o que podemos observar com esses recortes é que tudo começou 

com a explicação da palavra Řcognatoř, ou seja, a atividade é regulada pelo objeto (a palavra 

desconhecida). Com a participação da intérprete, que entende que sem essa compreensão os 

alunos não seriam capazes de resolver a questão, ela começa a explicá-la também por meio de 

exemplos (Ŗdictionary, imagine, planetŗ). Os alunos são agora regulados pelo outro, 

dependendo da ajuda de Alice para conseguir entender o exercício. Os alunos tentam participar, 

mostrar o que entenderam. Ao fazê-lo com excelência, eles passam a ser auto-regulados, pois os 

conceitos foram internalizados. Ao passarem de regulados pelo outro para auto-regulados, os 

alunos entendem o que é para fazer e acham os outros exemplos sem a intervenção de Alice 

(salvo quando ela percebe algum erro de grafia ou sinal). Os exemplos que Alice forneceu 

serviram como uma mediação para regular o pensamento externo em interno. 

 
Considerações finais 

 

Esse estudo mostra que os alunos surdos inseridos numa escola inclusiva, conseguem e 

podem aprender a língua inglesa. Pelo oferecimento de scaffoldings a aquisição da língua 

inglesa e também da L2 e Libras foram possíveis. Daí a importância da filosofia do bilinguismo, 

pois o aluno surdo precisa conviver com sua comunidade surda para primeiro construir sua fala 

(Libras), identidade e cultura. Com esta pesquisa, fica evidente que os alunos  têm um 

posicionamento ativo, participante na discussão do texto com a intérprete. 

Durante as aulas, percebemos que o uso da língua-alvo, no caso, o inglês é muito pouco 

explorado pela professora. Muito dificilmente ela usava a LE oralmente. Seu uso se dá 

prioritariamente na leitura de textos diversos com respectivas perguntas. Porém as respostas são 

em português. Este inglês, conforme explicado pela professora em entrevista é o instrumental. 
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 Pontuamos que a prática do professor de inglês na escola inclusiva com alunos com 

NEEs tem nos incomodado sobremaneira. Será que sabemos lidar com o inusitado, com o novo? 

Seria isso um desafio para o professor de língua inglesa? Pode-se dizer que sim. E mais, não só 

para o professor de LE, como também para o intérprete e qualquer outro profissional, pois a 

inclusão envolve, em qualquer perspectiva, não só a pedagógica, uma mudança de paradigmas.  

 Isso implica que, nós, professores, devemos mudar, repensar, refletir concepções que 

estão Ŗcristalizadasŗ. Nós fomos ensinados e preparados a enfrentar um contexto que vê o aluno 

como ideal. Não é tarefa fácil mudar algo tão enraizado em nossas práticas. Isso gera medo, 

insegurança e desconforto. Diante do novo somos obrigados a sair da Ŗzona de confortoŗ, ou 

seja, temos (sociedade) que nos adaptar às novas exigências conforme prescritas nos 

documentos que norteiam a educação brasileira. A escola não pode mais ignorar esta realidade, 

a educação inclusiva. 

 Inclusão não é mudança ou transferência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais de uma escola especial para uma escola inclusiva (regular). Não é só jogá-los neste 

novo espaço. É um processo complexo. Conforme afirma Mantoan (2003): 
 

A escola não pode continuar ignorando o que acontece ao seu redor e nem 

anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelo qual forma e 

instrui os alunos. E muito menos desconhecer que aprender implica ser capaz 

de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o 

mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos. 

(MANTOAN, 2003, p. 17) 

   

Almejamos que a experiência aqui relatada possa ser associada a outras experiências de 

semelhante linha de ação e transforme-se em um convite a outros professores e pesquisadores 

que se dedicam ao ensino/aprendizagem de língua estrangeira numa educação inclusiva e com 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

 
Referências 

 

ANTÓN, M.; DICAMILLA, F.J. Socio-Cognitive Functions of L1 Collaborative Interaction in 

the L2 Classroom. The Modern Language Journal, v. 83, n.2, p. 233-247, 1999. 

BOGDAN, R. BIKLEN, S. Investigação Qualitativa em Educação. Uma introdução à teoria e 

aos métodos. Tradutores: ALVAREZ, M. J. SANTOS, S. B. BAPTISTA, T. M. Portugal: Porto 

Editora, 1994.  

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9394, 20 de dezembro de 

1996. Brasília, Ministério da Educação, 1996. Disponível em: 

<http://www.mec.gov.br/legis/default.htm>. Acesso em: 06 jul. 2008. 

DONATO, R. Sociocultural contribution to understanding the foreign and second language 

classroom. In: LANTOLF, J.P. (Ed.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. 

Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 27-50 

FIGUEIREDO, F. J. Q de. A aprendizagem colaborativa de línguas. Goiânia: Ed. Da UFG, 

2006. 

LANTOLF, J.P.; APPEL, G. Theoretical framework: an introduction to Vygotskian approaches 

to second language research. In: LANTOLF, J.; APPEL, G. (Ed.). Vygotskian Approaches to 

Second Language Research. New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1994. p. 1-32. 

LEITE, E. M. C. Os papéis do intérprete de Libras na sala de aula inclusiva. Coleção Cultura e 

Diversidade. Rio de Janeiro: Editora Arara Azul, 2004.  

MELLO, H. A. B. De. O Português é uma alavanca para que eles possam desenvolver o inglês: 

Eventos de Ensino-Aprendizagem em uma sala de aula de ESL de uma escola bilíngue. Tese de 

Doutorado. Campinas: UNICAMP, 2002. 

REGO, T. C. Vygotsky: uma perspective histórico-cultural da educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1995 

http://www.mec.gov.br/legis/default.htm


Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010 230 

 

 

VYGOTSKY, L. S. Interação entre aprendizado e desenvolvimento. In : M. Cole et. al. (Org.). 

A Formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 

Martins Fontes, 1989 

______. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

______. Pensamento e linguagem. 2 ed. São Paulo, Martins Fontes, 1998 

WOOD, D.; BRUNER, J.S.; ROSS,G. The role of Tutoring in Problem Solving. Journal of 

Child Psychology and Psychiatry, v.17, p. 89-100, 1976. 


