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Resumo: Esta apresentação discute técnicas de scafolding na organização de unidades 
pedagógicas, numa lógica de pré-atividade/atividade central/ pós-atividade, para o ensino 
comunicativo de Português como Língua Estrangeira. Relaciona cada aspecto de scafolding 
proposto com teorias metodológicas e de aquisição de segunda língua que guiam a prática 
dos Modos de Comunicação. Na busca pelo ensino da língua contextualizada e da 
dimensão cultural autêntica na aula, o trabalho com documentos autênticos é essencial, 
mas requer um trabalho com patamares de aprendizagem. O uso de documentos nas 
aulas possibilita um trabalho efetivo acerca de aspectos socioculturais uma vez que estes 
são constituídos a partir de normas de comunicação próprias aos falantes nativos, mas 
esta apresentação mostra que podemos ser mais eficazes se acessarmos as schematas 
formal e de conteúdo dos alunos nas pré-atividades. Há muitos motivos para optar pelos 
documentos autênticos como o núcleo das atividades centrais: eles motivam os alunos, já 
que são conquistas; favorecem a autonomia de aprendizagem, uma vez que as mesmas 
estratégias usadas na sala podem ser utilizadas em outras situações; e permitem trabalhar 
em situação com as regras de funcionamento da comunicação da linguagem cotidiana, ou 
seja, uma resposta significativa ao contexto. A utilização de documentos reais facilita ainda 
a discussão reflexiva sobre culturas, ajudando os alunos a desenvolver um espírito crítico 
que lhes permitirá ter competência intercultural nas interações com outros, e para isso, 
nesta apresentação vemos como introduzir na aula aspectos de verificação pós-atividade. 
 


