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ABSTRACT: This study has its focus on the beliefs of an English public school teacher in regard to error
and correction. Its main objective was to infer and analyze his beliefs built upon his experiences as an
English learner. This case study was conducted in a school located in the State of Goiás, and its data
were collected by means of many research instruments and analyzed in the light of studies by Figueiredo
(2005), Schulz (1996), Barcelos (1995, 1999, 2004), Pajares (1992), among others. The conclusions show
that the teacher prior experiences as foreign language student influence his daily classroom practice, as
well as the way he deals with the issue concerning error and correction.
KEYWORDS: beliefs; error; correction.
RESUMO: Este estudo aborda a temática crenças, especificamente as crenças de um professor de língua
inglesa da Rede Pública de Ensino. A investigação de cunho qualitativo foi conduzida em uma escola
localizada em uma cidade do Estado de Goiás e, buscou estabelecer relações entre as crenças deste
professor e suas experiências enquanto aprendiz de língua inglesa (LI). Os dados, coletados por meio de
diferentes instrumentos, foram analisados á luz dos estudos de Figueiredo (2005), Schulz (1996),
Barcelos (1995, 1999, 2004), Pajares (1992), entre outros. Os resultados apontam que as experiências do
professor enquanto aprendiz de LI foram utilizadas para a construção de diversas crenças e que algumas
destas crenças direcionam o modo como ele lida com as temáticas erro e correção.
PALAVRAS-CHAVE: crenças; erro; correção.

Introdução
O presente estudo aborda três temas que estão incluídos entre os vários fatores que
afetam o processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa (LI): crenças, correção e erros.
Durante o desdobramento desse processo, observamos que aprendizes e professores possuem
formas de pensar e agir, especificamente em relação à correção de erros, que subjazem às suas
ações no ambiente de ensino.
Nessa perspectiva, se professores e alunos, orientados por essas formas de pensar e agir,
escolhem recursos que consideram mais apropriados para lidar com erros, eles seguramente
ampliam as chances de sucesso na aprendizagem. Porém, há crenças que podem levá-los a optar
por recursos e formas não apropriadas, o que, geralmente, culmina no insucesso e na
insatisfação com a aprendizagem (SILVA, 2000; BARCELOS, 1995, 1999; JOHNSON, 1994,
1999; PAJARES, 1992; LEFFA, 1991; HORWITZ, 1985, 1988, 1999; MUNBY, 1984; entre
outros).
Assim, é importante considerar que há professores de LI que acreditam ser necessário
corrigir todo e qualquer erro, seja ele escrito ou oral, sem considerar quando e como realizar a
correção, pois, possivelmente, possuem a crença de que é seu dever corrigir cada erro e que não
estariam realizando seu trabalho se não o fizessem (LEE, 2003; SCHULZ, 1996). Contudo, há
aqueles professores que preferem não corrigir seus alunos e, da mesma forma, existem
aprendizes que não gostam de ser corrigidos. Contudo, a literatura nos mostra que a maioria dos
aprendizes espera e quer a correção por parte dos professores por acreditar que não conseguiria
identificar e corrigir seus próprios erros (FIGUEIREDO, 2005; LYRIO, 2001; SCHULZ, 1996).
Nesse sentido, é importante considerar o fato de que aprendizes e professores são
indivíduos que possuem suas próprias crenças, as quais se traduzem em formas particulares de
pensar e de agir em relação ao que seja erro dentro do processo de ensino e aprendizagem, bem
como em relação a por que, como e quando corrigi-lo.
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Dessa forma, com o intuito de compreender algumas das crenças presentes no ambiente
de sala de aula, este artigo apresenta as crenças relacionadas a erro e correção de um professor
de ensino fundamental da Rede Pública de Ensino, bem como uma análise das relações dessas
crenças com a prática pedagógica deste professor e as experiências dele enquanto aprendiz e,
ainda, averigua como essas crenças correspondem às expectativas de correção de alguns de seus
alunos.
A temática crenças e alguns estudos sobre crenças relacionadas à correção de erros
O construto crenças tem se tornado um importante tópico de investigações, no âmbito
educacional, pelo fato de focalizar o modo como os indivíduos constroem suas próprias
abordagens em relação ao processo ensino e aprendizagem. Tal processo, ocorrendo no
ambiente formal da sala de aula, é permeado por fatores e atividades de natureza cognitiva e
sociocultural. Como agentes socialmente construídos, tanto os professores quanto os alunos
baseiam suas ações e comportamentos nas maneiras pelas quais percebem, entendem e
interpretam os eventos ocorridos nesse ambiente, as quais, por sua vez, refletem seus
conhecimentos e crenças (SILVA, 2000; RICHARDS; LOCKHART, 1996; BARCELOS, 1995,
1999; JOHNSON, 1994, 1999; PINTRICH; MARX; BOYLE, 1993; PAJARES, 1992; LEFFA,
1991; HORWITZ, 1985, 1988, 1999; MUNBY, 1984; ABELSON, 1979; entre outros).
Barcelos (2004, p. 132) destaca essa natureza sociocognitiva presente na temática
crenças afirmando que Ŗas crenças não são somente um conceito cognitivo, mas também social,
porque nascem de nossas experiências e problemas, de nossa interação com o contexto e da
nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que nos cercaŗ.
Johnson (1994) afirma que, em pesquisas educacionais, crenças de professores são
consideradas como filtros para seus pensamentos e julgamentos. Munby (1984) e Pajares (1992)
corroboram a colocação de Johnson ao afirmarem que o professor filtra as informações que
recebem pelos próprios olhos, ou seja, pela suas crenças. Elas funcionam, portanto, como
elemento de seleção e de processamento de novas informações. Neste sentido, ao filtrarem as
informações, os professores vão construindo uma estrutura de crenças permeada por
subestruturas, ou seja, outras crenças.
Para Johnson (1994), pesquisas sobre crenças envolvem três acepções básicas que
fortalecem o fato de que essas estruturas e subestruturas se tornarão um dos construtos
psicológicos mais valiosos para o ensino e para a formação de professores. Tais acepções são:
a) as crenças dos professores influenciam tanto o julgamento quanto a percepção deles
e, com o decorrer do exercício da profissão, esses fatores afetarão o que eles dizem e fazem em
sala de aula;
b) elas possuem um papel importante no modo como eles aprendem a ensinar;
c) compreender as crenças dos professores é essencial para melhorar a prática deles e os
programas profissionais de formação de professores.
Madeira (2008) afirma que Ŗexperiências pregressas de ensino, experiências vivenciadas
ainda enquanto aprendizes, observação (ou imitação) de diferentes tipos de alunos, entre outros,
são alguns dos fatores mais influentes na formação de opiniões e nas atitudes de professoresŗ
(MADEIRA, 2008, p. 52).
Segundo Frey (2002), o que ocorre durante a prática do professor, ao planejar suas
aulas, desenvolvê-las em sala de aula ou descrevê-las, envolve duas questões básicas. A
primeira consiste na necessidade de se procurar entender as estruturas e os processos implícitos
no pensamento do professor, os quais lhe dão suporte e/ou condicionam sua prática. A segunda
questão centra-se na reflexão sobre a prática que gera, com certeza, uma compreensão
substancial e profunda dos processos de ensinar e de aprender, abrindo, desse modo,
perspectivas de mudanças e de transformações. O professor é visto, nessa perspectiva, como
agente ativo no processo. Ensinar e aprender não se dicotomizam. Portanto, pesquisas sobre
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crenças, realizadas efetivamente nos contextos de sala de aula, tornam-se fundamentais para
uma melhor compreensão de como o professor percebe o que seja ensinar e aprender.
Em relação a crenças relacionadas à correção de erros, um estudo realizado por Schulz
(1996), em uma universidade dos Estados Unidos com 824 aprendizes e 92 professores,
divididos em quatro grupos,1 apontou que a maioria dos aprendizes acreditava que os professores
deviam corrigir os erros orais e escritos em sala de aula e que eles se sentiam enganados quando
os professores não corrigiam as atividades escritas que eles entregavam. Quanto às crenças dos
professores, os que compunham o primeiro grupo acreditavam que os aprendizes não queriam
ser corrigidos, mas que eles deveriam corrigi-los, e que erros orais deveriam sempre ser
corrigidos. Já os do segundo acreditavam que a correção deveria ser feita em sala de aula, com
exceção dos erros orais, os quais não deveriam ser corrigidos e que os aprendizes gostavam e
queriam ser corrigidos.
Lee (2003) desenvolveu um estudo no Japão com 206 professores de ensino secundário.
O autor percebeu que os participantes acreditavam que era função dos professores identificar e
corrigir os erros dos alunos, que os professores deviam oferecer feedback seletivo para os erros
cometidos e variar nos tipos de feedback oferecidos. Quanto ao papel dos aprendizes, os
participantes responderam que os alunos deviam aprender a identificar, a analisar e a corrigir os
próprios erros. O autor ainda percebeu que os professores preferiam corrigir todos os erros que
os alunos cometiam, embora não estivessem certos de que esse tipo de correção favorecia a
aprendizagem.
Lyrio (2001) conduziu um estudo no Brasil com 608 alunos e 15 professores do ensino
superior. Os resultados mostraram que os professores acreditam que se devem corrigir
prioritariamente os erros que atrapalham a comunicação, após o aprendiz ter concluído seu
pensamento; que não se deve corrigir o aprendiz mais de uma vez em uma mesma participação
comunicativa; que a correção deve ser feita educadamente para não inibir a fala do aprendiz e
que, ocasionalmente, pode-se permitir correção em pares. Quanto aos aprendizes, eles
acreditavam que todos os erros devem ser corrigidos de modo não ameaçador e sem expor o
aprendiz ao ridículo, mas eles percebiam que a metodologia usada pelo professor não
incentivava tal forma de correção.
O estudo
O participante deste estudo (doravante Manuel) é professor da Rede Pública de Ensino
desde 1988 e, à época da coleta de dados para este estudo, ministrava aulas em uma escola da
Rede Pública Estadual de Ensino, em uma cidade a 18 km da capital do estado de Goiás. A
investigação, conduzida em duas turmas de 9º ano de Manuel, teve como base a análise dos
dados advindos das observações de 40 horas-aula, sendo 22 delas filmadas e transcritas.
Tanto Manuel como 15 de seus alunos, os quais também fizeram uso de codinomes,
responderam a um questionário semi-aberto. Contudo, apenas 8 estudantes, além do professor,
concordaram em ser entrevistados. A entrevista foi realizada individualmente e com a utilização
do recurso de visionamento das aulas filmadas, para que pudessem refletir sobre as ações
desenvolvidas durante as aulas.
No intuito de averiguar como a correção escrita ocorria nas turmas pesquisadas,
recolhemos caderno, folhas de fichário, caderno-álbum2 e provas que o professor já havia
corrigido.

1. Os quatro grupos foram subdivididos em dois grupos compostos por professores e alunos das línguas
mais ensinadas (francês, alemão, italiano e espanhol) e outros dois pelos professores e alunos das línguas
menos ensinadas (árabe, chinês, japonês, russo e latim).
2. Manuel e seus alunos chamam de caderno-álbum um caderno tipo ata que continha gravuras/figuras (de
animais, objetos de casa ou escolares etc.) com seus respectivos nomes.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

234

Os resultados
A investigação propiciou-nos inferir crenças de Manuel que se relacionam com o
processo de ensino e aprendizagem de LI de diversas formas. Neste artigo, apresentamos apenas
as crenças relacionadas à temática erro e correção e estão diretamente conectadas às
experiências dele enquanto aprendiz de LI e que, de algum modo, manifestam-se na prática de
sala de aula dele.
Manuel como aprendiz de LI
Manuel passou quase toda a sua infância no Estado do Piauí, mas, em busca de
melhores condições de vida, sua família se mudou para Goiás, onde Manuel foi matriculado no
sétimo ano do ensino fundamental. Anteriormente, no sexto ano, ele não havia estudado inglês
porque, na região onde vivia, não havia profissionais para ministrar a disciplina, como podemos
observar no exemplo a seguir.
[1]
[Trecho da entrevista]
Manuel:...Então, vim lá do Piauí, eu sou de lá, né? E lá, é muito fraco, eu acho que nem
tive inglês na 5ª série (6º ano), nem existia professor nem nada. Então, quando eu cheguei
aqui, eu tive inglês na 6ª série (7º ano). Eu tive muita, muita dificuldade a vida toda, 7ª série
(8º ano), 8ª série (9º ano). Eu não conseguia tirar boas notas e então era um caos.

O fato de nunca ter estudado LI fez com que Manoel acumulasse dúvidas em relação a
língua. Quanto mais gramática seus professores ensinavam, mais barreiras ele construía,
dificultando seu relacionamento com os professores e, consequentemente, seu aprendizado. Por
sentir vergonha de pedir explicações a seus professores, Manuel não recebia esclarecimentos
sobre suas dúvidas. Caso o professor perguntasse aos alunos se haviam entendido suas
colocações, ele sempre dizia que sim, mesmo não as tendo entendido. Vivenciando essa
experiência negativa de aprendizagem, sentindo-se frustrado e com medo dos professores,
Manuel associou a aprendizagem de inglês a situações de sofrimento.
A primeira parte do recorte seguinte representa como era a percepção do participante
sobre o modo como os professores dele ministravam as aulas de LI e, a segunda, a tomada de
decisão de Manuel de se matricular em um curso de idiomas, onde ele acredita ser possível
aprender a LI.
[2]
[Trecho da entrevista]
Manuel: Ah, eu, eu lembro que eu ficava me perguntando se... ŖMas como é que se
aprende desse jeito? Como é que eu vou aprender desse jeito?ŗ O professor já chega, já
expõe a gramática, já passa os exercícios, explica. E perguntava se a gente entendia, mas
eu, eu ficava perdido. Às vezes, eu falava que entendia, muitas vezes eu falava que entendia
com vergonha de uma questão, assim, com vergonha dos colegas. Às vezes, eu não
entendia nada e falava que tinha entendido. Quer dizer que..., eu acho que já faz parte do
jogo, do método. Então, a gente é adolescente, qualquer coisa que a gente fale parece que as
pessoas vão rir da gente. Vão estar olhando, vai... Então, quando ele falava assim:
ŖEntendeu? Entenderam?ŗ Eu já era um dos que falava que entendia. Mas, na verdade, não
entendia nada, sabe? E aí, ficava cada vez mais frustrado. ŖEu não sei como aprender isso!
Eu não sei.ŗ
[...]
Eu falei: ŖTenho que dar um jeito nessa situação, não posso viver a vida toda frustrado,
com esse, com esse sofrimento danado.ŗ E aí, foi onde eu procurei o curso livre de inglês,
pra (?). Eu comecei, eu fui ver que não era bicho de 7 cabeças. Então, eu comecei a gostar,
a ver o inglês de outra maneira, que era só uma falta de incentivo, um empurrão!
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Manuel sentia que as aulas de LI seguiam um ritmo acelerado para ele, e esta rapidez o
impelia a afirmar que havia compreendido o conteúdo, quando de fato ainda estava com
dúvidas. Manuel sofria por não entender a matéria, por não ter coragem para explicitar suas
dificuldades e pelo receio de ser ridicularizado diante dos colegas de sala de aula. O ambiente
de aprendizagem da escola regular o aterrorizava, bem como propiciava o desenvolvimento de
um sentimento de frustração em relação à sua própria aprendizagem. Este contexto gerou em
Manuel a crença de que aprender a LI é doloroso. Então, Manuel, em busca de soluções para
seu conflito, matricula-se em um curso de idiomas. Este novo ambiente de aprendizagem, em
oposição ao anterior, propicia a Manuel aprender a LI e, em consequência, desenvolver a crença
de que há professores e contexto de aprendizagem que podem minimizar a dor de
aprender a LI. As crenças de Manuel, conforme nos coloca Barcelos (2004), advém das
experiências e problemas que ele enfrentou, ou melhor, do modo como ele interagiu com o
contexto a sua volta.
Essas duas crenças geraram outras crenças ou, conforme afirmam Johnson (1994) e
Pajares (1992), subestruturas de crenças. Neste sentido, elas não são facilmente percebidas, pois
estão implícitas em outras crenças que Manuel construiu ao longo de sua experiência como
aprendiz. Essas subestruturas de crenças são as que definem muitas das ações que Manuel
executa em sala de aula, como veremos a seguir.
As subestruturas de crenças relacionadas a erro e a correção traduzidas nas ações de
Manuel
Manuel considera que errar faz parte do processo de ensino e aprendizagem, portanto é
óbvio que os alunos errem. Contudo, Manuel não identificou erro algum de seus alunos durante
as aulas que acompanhamos e nem no material dos alunos que recolhemos. A concepção de erro
de Manuel pode ser averiguada no exemplo seguinte.
[3]
[Trecho da entrevista]
Manuel: Olha, o que é o erro. O erro na minha forma de pensar, de achar, é o certo. Errar
numa sala de aula é a coisa mais fácil que pode ser. É comum errar. Eu acho que não tem
como ensinar ou aprender se não existir o erro. Então, o erro, o erro é a coisa mais certa no
processo de ensino e aprendizagem no que diz respeito numa sala de aula, numa escola,
coisa mais certa que pode existir. Eu acho que se não existe erro, não existe escola, não
existe ensino, não existe, não existe aprendizagem.

Apesar de acreditar que o erro faz parte do processo ensino e aprendizagem, Manuel
possui a subestrutura de crença de que nem o erro nem o aprendiz que o cometeu devem ser
revelados. Esse fato o impede de explicitar os erros que seus alunos cometem e,
consequentemente, de corrigi-los. Agindo dessa forma, Manuel não dá aos alunos a chance para
errarem e aprenderem com seus erros, visto que eles não têm a oportunidade de produzir na
língua-alvo e de refletir sobre a língua que estão aprendendo. Porém, essa subestrutura de crença
é coerente com as crenças de que aprender a LI é doloroso, mas o professor pode minimizar
esta dor. Para tanto, ele não constrange seus alunos, como foi constrangido por seus
professores, explicitando-lhes os erros e corrigindo-os.
Contudo, alguns dos alunos de Manuel não compartilham dessa subestrutura de crença,
pois eles acreditam que a correção precisa ser realizada por meio da identificação dos erros.
Assim, os aprendizes se interessariam mais por sua aprendizagem, como demonstram os
exemplos a seguir.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

236

[4]
[Trecho da entrevista]
Leopoldo: Isso é assim: ele pede para fazer as tarefas, muitas de pesquisa e tem gente,
gente que não acerta, copiam, por exemplo, copiam do outro. E eu acho que ele tinha que
olhar isso, assim, corrigir as tarefas, mas perguntando quem fez. Assim, fazendo a pessoa
participar que, eu acho que ia interessar, porque começa a fazer certo, né? Começa a
procurar, interessar. Ele não dava motivo para você fazer, porque ele chegava, fazia e
copiava, você não interessava em correr atrás pra fazer a resposta certa.
[5]
[Trecho da entrevista]
Kaylane: Que me mostrasse, né? Onde é que está o meu erro, como é que era, porque que
eu estava errando daquele jeito.
[6]
[Trecho da entrevista]
Marques: Eu acho que, por exemplo, quando um aluno erra, ele deve ser corrigido assim
sabe, o professor deve corrigir ele, mas assim, logicamente, com educação e mostrar para
ele o jeito certo de fazer. No caso, isso não ocorria com a gente também.

As colocações de Leopoldo, Kaylane e Marques deixam claro que eles não têm a
certeza se o que respondem nas atividades está certo ou errado, porque elas não são corrigidas.
A opinião destes alunos corrobora os resultados dos estudos de Lee (2003) e Schulz (1996) de
que os aprendizes querem ser corrigidos e de que é função dos professores identificar e corrigir
os erros que ao alunos cometem. O fato de Manuel não ter vivenciado uma experiência bemsucedida com a correção o impede de identificar os erros de seus alunos e, assim, de poder
realizar a devida correção. Considerando que seus professores realizavam correção individual e
direta,3 podemos inferir que essa deve ser a única forma de correção que Manuel conhece e,
como esta correção implica em exposição do erro e do aluno, ele não a utiliza. Ele prefere
corrigir Řno geralř e privar seus alunos de situações desagradáveis. O exemplo seguinte
demonstra o pensamento de Manuel sobre correção.
[7]
[Trecho da entrevista]
Manuel: Sim, cuidado com a correção, porque corrigir, eh, existem várias formas de a
gente fazer uma correção. É certo? É certo corrigir, mas não usar, assim, como se diz, ser
autoritário, né, usar de autoritarismo. Corrigir, assim, numa sala de aula, por exemplo:
ŖFulano, você errou! Você! Não é assim que fala,ŗ ou... né? Jamais corrigir, assim, citando
nomes, ou então, eh, fazer correção na hora certa, de uma forma não constrangedora, não
frustrando o aluno. Corrigir uma coisa de um só, individual, citando nomes, por exemplo,
assim, jamais. Numa redação, assinalar errou, você colocar lá errado, eu acho que isso aí,
eh, eu acho que é errado.

Como pudemos verificar, nem todos os alunos de Manuel concordam com ele sobre o
fato de que devem ser protegidos. Eles prefeririam ter seus erros corrigidos, não de forma
agressiva, mas na interação com Manuel. Essa forma de pensar vai ao encontro dos resultados
da investigação conduzida por Lyrio (2001), pois os alunos de Manuel, como os participantes do
estudo dessa autora, acreditam que os erros devem ser corrigidos de modo não ameaçador, mas
percebem que a metodologia usada pelo professor não contempla tal forma de correção.

3. Na correção direta, o professor marca, no texto dos alunos, os erros por eles produzidos e fornece a
forma correta (FIGUEIREDO, 2002).
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A metodologia utilizada nas aulas em que observamos consistiu em Manuel realizar
todas as etapas da aprendizagem por ele mesmo, conforme os comentários de Marques
demonstram.

[8]
[Trecho da entrevista]
Marques: Ele passava as tarefas, passava as respostas. A gente mesmo corrigia, sabe? Mas
ninguém, assim, corrigia, todo mundo punha certo no caderno mesmo que estivesse errado.
Então, depois ele dava visto. Aí, ficava assim mesmo. A gente ganhava a nota.

Tânia, como Marques, também confirma o fato de que Manuel oferecia a resposta antes
de os alunos tentarem responder aos exercícios por eles mesmos.
[9]
[Trecho da entrevista]
Tânia: Nas outras aulas, a nossa, bem dizer, ele só estava esperando e, bem dizer, não
ajudava direito a responder, e loguinho ele passava a resposta no quadro e a gente ia e
copiava, pronto.

Toda a prática cotidiana na sala de aula de Manuel era desenvolvida no sentido de
sempre facilitar a aprendizagem de seus alunos, dando todo o conhecimento pronto, isto é,
fornecendo os conteúdos, as atividades, as respostas das atividades, a leitura e os instrumentos
avaliativos bem simplificados. O objetivo dele era evitar que os alunos sofressem como ele
sofreu para aprender a LI. Manuel, como afirma Madeira (2008), faz uso de suas experiências e
observações enquanto aprendiz para programar suas ações em sala de aula. Porém, o que se
observa é que Manuel impede que seus alunos compartilhem da construção da aprendizagem.
Ao falar e escrever as respostas das atividades, Manuel deixa claro outra subestrutura de
crença: a de que repetir as respostas das atividades, oralmente e por escrito, é corrigir.
Parece-nos que o participante oferece as respostas corretas por acreditar que a LI é tão difícil
para seus alunos que ele precisa facilitar-lhes a aprendizagem. Contudo, Manuel acaba por
impedir que os alunos acionem seus mecanismos cognitivos e, por conseguinte, dificulta-lhes a
construção do conhecimento.
Manuel lida com as atividades três vezes: ao explicar como devem ser feitas; ao
escrever as respostas; e ao ler o que escreveu. Ele opta por oferecer o conhecimento construído
a permitir que os aprendizes enfrentem quaisquer dificuldades para construí-lo. O recorte 10
exemplifica essas colocações.
[10]
[Trecho da entrevista]
Manuel: À medida que vou corrigindo, eu vou explicando de novo porque já houve uma
explicação anterior, que foi a explicação da gramática. Quando eu faço a correção, eu vou
explicando de novo, porque que aquilo ali é daquele jeito. Então, de novo, porque que
aquilo ali é daquele jeito. Aí, todos fazem a correção, tem a chance de corrigir, de apagar o
erro e corrigir. Então, não tem como eles não corrigirem. Eu faço a correção no quadro e
eles copiam a resposta correta.

Alguns dos alunos de Manuel não compartilham da subestrutura de crença que expressa
a ideia de que a aprendizagem deve ser facilitada pelo recebimento da forma correta. Eles
manifestaram desejo de ter a oportunidade de fazer os exercícios por eles mesmos, cometendo
ou não erros, pois, para eles, diferentemente de Manuel, os erros não parecem ser sinônimos de
sofrimento, mas, sim, de aprendizagem. As respostas dos alunos à questão do questionário sobre
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como eles avaliam o modo como são corrigidos pelo professor elucidam esse fato, como
podemos observar nos trechos seguintes.
[11]
[Trecho da entrevista]
Marques: Olha, eu acho que devia ter mais participação dos alunos. No caso dele, por
exemplo, ele passar a matéria e perguntar mais para os alunos, porque ele passava só no
quadro e ia embora, entendeu? Eu acho que ele devia passar e explicar para os alunos. Bem
que ele explicava, mas não fazia perguntas sobre a matéria para os alunos. Eu acho que
devia ter mais uma participação maior dos alunos quanto à matéria.
[12]
[Trecho da entrevista]
Gabriela: Pelo que eu saiba, ele tem que olhar, ver o que tinha errado e falar, falar o que
estava errado e como que fazia.
[13]
[Trecho da entrevista]
Penélope: Assim, que ele corrigisse os erros que a gente tinha errado, que ele falasse, que
corrigisse tudo.

Esses alunos percebem que as ações de Manuel refletem uma interação dele com ele
mesmo, fazendo com que eles se tornem meros espectadores de suas ações. Esse fato mostra a
discrepância entre o que o professor acredita ser o certo e o que os alunos acreditam. Essa
discrepância, entre o modo de Manuel perceber o erro e a correção e a maneira como alguns
alunos gostariam que erro e correção fossem trabalhados por ele durante as aulas, afeta o
relacionamento entre Manuel e a maioria de seus alunos. Ou seja, na expectativa de que o
professor de LI fosse o mediador entre eles e a língua estrangeira, propiciando-lhes ser
aprendizes produtivos na construção do conhecimento da língua-alvo, tal como Manuel
esperava que seus professores tivessem sido, os alunos podem estar construindo crenças de que
aprender uma LI é um processo dificultado pelo professor e pelo contexto escolar.
Os relatos, a seguir, mostram que alguns alunos, no entanto, consideram o fato de ele
escrever antecipadamente as respostas no quadro como positivo, pois acreditam que esse é um
caminho eficaz de se aprender inglês.
[14]
[Pergunta 8 do questionário]
Pesquisadora: Como você avalia o modo como ele corrige as tarefas? Por quê?
Weslei: Bom, porque dessa forma o aluno aprende mais.
Leopoldo: É uma forma boa e prática.
Kaylane: Bom, porque ele corrige na mesma aula.

Esses alunos compartilham da crença de que repetir as respostas das atividades,
oralmente e por escrito, é corrigir e, provavelmente, o fato de receber as respostas, logo após
o professor passar o exercício, implica que eles preferem evitar o risco de errar tentando
responder às atividades por eles mesmos. Ou talvez, essa consonância com Manuel implique o
fato de que eles não tenham experienciado um processo de aprendizagem em que o aprendiz é o
construtor de seu conhecimento, isto é, o foco principal do processo de ensino e aprendizagem.
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A figura a seguir representa as crenças e subestruturas de crenças de Manuel.

Figura 1: Emaranhado de crenças e subestruturas de crenças de Manuel

Considerações finais
Neste estudo, é importante ressaltar que Manuel não tem a intenção de criar conflitos
em sala de aula. Ao contrário, ele acredita estar contribuindo com a aprendizagem de seus
alunos ao oferecer-lhes o conhecimento pronto. Porém, nem todos os aprendizes querem receber
tudo pronto, pois gostariam de ter a oportunidade de dividir com Manuel a responsabilidade de
sua própria aprendizagem.
Esse desencontro de pensamentos reforça a ideia de que o ambiente de sala precisa ser
um lugar propício para discussões entre aprendizes e professores sobre o processo de ensinar e
de aprender, pois, como afirma Frey (2002), por meio do diálogo ensinar e aprender não se
dicotomizam. Manuel e seus alunos poderiam constituir parcerias reflexivas que os ajudariam a
superar obstáculos à aprendizagem por intermédio de ações colaborativas. Manuel poderia
expor o modo como ele acredita ser melhor para seus alunos aprenderem a LI, e seus alunos, a
maneira como eles acham ser mais efetiva para aprender e, juntos, decidir quais são os melhores
caminhos para a aprendizagem da LI.
Manuel segue as crenças e as subestruturas dessas crenças sem refletir de que forma elas
influenciam sua prática como professor de LI e, igualmente, sem analisar quais funções elas
desempenham em suas aulas. Ele as segue por acreditar que são facilitadoras à aprendizagem de
LI de seus alunos e, que elas eximirão seus alunos de experienciar o que ele experienciou.
Porém, ao produzir um contexto de aprendizagem que acredita ser o melhor para seus alunos,
ele, tal como seus professores fizeram, não interage com os aprendizes e impede a interação
deles com a LI. Consequentemente, Manuel também acaba dificultando aos alunos a
aprendizagem da LI.
Seria importante que Manuel conhecesse um pouco mais sobre quem são seus alunos.
Assim, ele saberia que eles possuem expectativas, anseios, dificuldades e sugestões para as
aulas de LI e que, como ele Ŕ no papel de aprendiz e/ou de professor Ŕ também são parte
integrante do processo de ensinar e de aprender uma língua estrangeira.
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O PAPEL E IMPLICAÇÕES DOS RELATOS-REFLEXIVOS NA
(RE)CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES PROFISSIONAIS, SOCIAIS E
CULTURAIS DE PROFESSORES EM PRÉ-SERVIÇO
Selma Maria Abdalla Dias Barbosa (UFT)

ABSTRACT: This article presents part of the results of a semester long case study with fifth grade
students of Letters/English in a federal university in the northern region of Brazil. This research focused
the reflexive narratives done by these students during their first experiences with teaching. In this study,
we could observe that this kind of narrative was extreme important for these students career. Their
reports disclose their experiences, reveal an approach towards their professional and social identity
(re)construction. The aim of this study is to show the great relevance of this kind of narrative in
professional and theoretical competences constructions, which are interdependent aspects with cultural
and social identities of these pre-service teachers.
KEY WORDS: identities; teacher education; narratives; professional competence.
RESUMO: Este artigo apresenta um recorte de um estudo de caso de um semestre de duração com
alunos do 5º período de Letras/inglês de uma universidade do extremo norte do Brasil. Esta pesquisa teve
como foco os relatos-reflexivos produzidos por esses alunos durante suas primeiras experiências com a
docência. Neste caso de estudo, pudemos observar que este gênero narrativo e catalisador foi de extrema
relevância para os mesmos, no sentido de se (re)posicionarem e até mesmo de (re)construírem suas
identidades profissionais e sociais. O Objetivo desse estudo foi mostrar a importância do gênero
discursivo na (re)construção de suas competências profissional e aplicada, as quais são aspectos
interdependentes na (re)construção de identidades culturais e sociais na formação de professores de
língua estrangeira.
PALAVRAS-CHAVE: identidades; formação de professores; narrativas; competências profissional.

Introdução
Partindo do pressuposto de que o sujeito se revela em suas práticas discursivas
(Foucault 1969/1995 apud Uyeno, 2003) e de que é no uso da linguagem, sobretudo no
exercício da escritura (Derrida, 1998 apud Uyeno, 2003), que as pessoas se constituem, se
(re)constroem e projetam suas múltiplas identidades, que decidimos analisar os relatosreflexivos produzidos por alunos do 5º período de Letras, da Universidade Federal do
Tocantins, campus de Araguaína, que se encontram em formação inicial para o magistério, visto
que é neste período que estabelecem o primeiro contato com a sala de aula como professores em
formação, por exigência curricular da disciplina de Estágio Supervisionado e Investigação da
Prática Pedagógica em Língua Inglesa: Língua e Literatura I. Portanto, é nesse momento que a
maior parte desses alunos começa a refletir sobre suas futuras profissões como professores de
língua estrangeira. A disciplina de Estágio Supervisionado I tem como um de seus requisitos
uma carga horária de 15 horas/aulas de observação em Escolas da Rede Pública de Ensino
Fundamental.
Os relatórios de Estágio Supervisionado, caracterizados como gêneros catalisadores,
potencializam ações e atitudes consideradas mais produtivas para o processo de formação
(SIGNORINI, 2006) e, por esta razão,figuram aqui como objetos de estudo e se configuram
como observatório a partir do qual observaremos os traços que esses professores em formação
inicial deixam de suas identidade(s) culturais, profissionais e sociais . Desse modo, a estrutura
do relato, isto é, o modo em que as experiências são narradas, não possui uma ordem
cronológica de tempo e espaço, pois os alunos podem descrever suas experiências de vida,
acadêmicas, emocionais-afetivas, cognitivas e suas relações com o(s) outro(s) membros
envolvidos no processo (professor-orientador, professor supervisor, alunos da escola concedente
e outros) no intuito de (re)construírem seus conhecimentos teóricos e práticos, o que auxilia,
assim, o desenvolvimento de seus processos interpsicológicos (VYGOTSKY, 1998).
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Como professora de Estágio Supervisionado na área de língua inglesa há quase três anos
na UFT (Universidade Federal do Tocantins), pudemos presenciar vários aspectos que
influenciam de forma negativa na formação desses professores de Língua Inglesa, entre eles,
citaremos os mais relevantes para esse estudo:
1. Conflitos no que toca às contribuições teóricas e práticas da licenciatura para
formação profissional do professor. Em outras palavras, a dificuldade que os
alunos encontram de aproximar a teoria estudada na academia à prática da
docência, como mostraremos a seguir a partir de alguns excertos retirados do
corpus da pesquisa realizada em 2006.
Relato 1. (2006.2): “Refleti sobre minha regência, e percebi que essas condições
metodológicas, partem de nós, professores mediadores capazes de possibilitarmos e criarmos
estratégias para o aluno desenvolver a aprendizagem.... e, durante minha regência de Língua
Inglesa, só enriqueci meu conhecimento, percebi que prática é o momento que nos deparamos
com a realidade e também valorizei que uma boa base teórica nos ajuda a vencer os
obstáculos... foram dias importantes para minha vida profissional e intelectual.” (grifo nosso)
Relato 2. (2006.2): “Ao principiar esse trabalho procurei expor minhas experiências em sala
de aula durante todo o período de estágio da universidade, no qual pude constatar que,
embora o discurso seja maçante, a realidade difere em grande escala quanto às teorias
aprendidas durante o curso.” (grifo nosso)

Como podemos observar nos excertos acima, a aluna do relato 1 consegue assimilar a
importância de interagirmos e aproximarmos a teoria estudada à prática de sala de
aula:“enriqueci meu conhecimento, percebi que prática é o momento que nos deparamos com a
realidade e também valorizei que uma boa base teórica nos ajuda a vencer os obstáculos...”.
Por outro lado, a aluna do relato 2 encontrou dificuldades em relacionar teoria e prática dentro
de um mesmo processo: “embora o discurso seja maçante, a realidade difere em grande escala
quanto às teorias aprendidas durante o curso.” (grifo nosso)
2. Baixa competência comunicativa dos estagiários.
Relato 3: ŖSabendo das minhas limitações em função da língua inglesa (baixa competência
comunicativa), procurei logo um cursinho de aperfeiçoamento na língua inglesa, visualizando
que as aulas de inglês oferecidas na graduação são poucas em relação às disciplinas da língua
portuguesa, ambas preparando o futuro professor duplamente licenciado.” (grifo nosso)

No fragmento acima, presenciamos a conscientização desse graduando sobre a sua baixa
competência comunicativa na língua alvo e a necessidade de procurar um curso particular para
resolver esse problema.
3. Baixa autoestima e insegurança.
Relato 4: “/.../ esse momento (de escrita do relato) me levou a refletir que jamais eu assumiria
a responsabilidade de dar aula de LE não tendo competência suficiente para isso, agora, estou
mais convicto disso.”

Podemos observar claramente a insegurança desse aluno em ministrar aulas de Língua
Inglesa, posto que, em sua visão, ele não possui competência comunicativa relativamente
Ŗsuficienteŗ, o que lhe provoca uma baixa auto-estima , aumentando, assim, seu filtro afetivo
(KRASHEN, 1982), o que, consequentemente, acarretará sua desistência em ser professor dessa
língua que não domina.
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4. Incertezas quanto a escolher Língua Portuguesa e/ou Inglesa,1 sendo que o
graduando é obrigado a cursar as duas licenciaturas e suas respectivas literaturas,
o que acarreta, assim, outro problema, que é a extensiva e exaustiva carga horária
de estágio obrigatório a que os graduandos são submetidos nos últimos períodos:
Relato 5: “É com a prática do estágio que também vem a decisão quanto a ser ou não
professor de línguas, pois é aí que o acadêmico efetivamente tem contato com o que poderá vir
a ser sua profissão. Assim, a prática de estágio é como uma estrada com encruzilhadas, e
nesse momento, o professor em formação, geralmente, decide para que rumo seguir.”

Esses pontos negativos supracitados e exemplificados em excertos de relatos de alunos
de Estágio Supervisionado se converteram em desafios a serem enfrentados por nós professoresformadores da área nesta Instituição de Ensino Superior, e acredito serem eles também os de
outros professores-formadores de outras instituições. No entanto, esse estudo pretende refletir
dialética e dialogicamente com todos envolvidos no processo de formação desses professores,
para que de forma colaborativa, possamos encaminhar sugestões significativas tanto para o
micro contexto analisado, quanto para o macro. Todavia, essa interação dialética e dialógica
ocorrerá através dessas autonarrativas desses graduandos do 5º período de Letras da UFT, nas
quais tentaremos encontrar traços culturais, étnicos e sociais identitários desses professores em
formação, bem como as reais implicações e contribuições desses relatos na (des)construção de
conhecimentos e paradigmas em suas formações profissionais.
Quando nos referimos a narrativas como gênero textual potencializador de instâncias
crítico-reflexivas, colaborativas e conscientizadoras de conhecimentos, estamos em consonância
com Scherer, Morales & Lecrerq (2003), os quais afirmam que narrar Ŗnão é unicamente
enunciar dados (idade, formação, sexo, escola) para construir fatos, mas é falar ao outroŗ, é
fazer sentido para o outro, isto é, ao fazermos sentido para outro, estamos, ao mesmo tempo,
tentando encontrar Ŗapoioŗ ou Ŗdiscordânciaŗ no que falamos para nos identificarmos e nos
(re)afirmarmos como o Ŗeuŗ criador daquele discurso identitário em contraste com o Ŗoutroŗ
(professor observado na escola concedente, alunos, colegas e outros) produzido através da
linguagem.
Contudo, a partir de estudos realizados anteriormente com os relatos de Estágio
Supervisionado, nos quais detectamos alguns desafios, que por acaso, são os mesmos já
mencionados logo acima, nos propomos a um estudo mais complexo e analítico desse discurso
social, no intuito de otimizar ou até mesmo diagnosticar alguns desses desafios. Para isso,
contamos com valiosas contribuições teóricas desenvolvidas na Linguística Aplicada, campo de
investigação caracterizado pela realização de pesquisas transdisciplinares, compreendendo aí
investigação de situações pontuais de ensino.
Após refletir sobre esses desafios encontrados na formação inicial de professores,
através da disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Inglesa, encontramo-nos às voltas
com algumas inquietações, que nos levaram a uma questão problema: Qual o papel e/ou
implicações dos relatos-reflexivos na (re)construção das identidades profissionais,
culturais e sociais desses professores em formação?
Procurando responder a esse questionamento e, não somente isso, mas também,
acreditamos, trazer algumas soluções para o complexo processo de ensino/aprendizagem de LE,
o qual está intimamente interligado com a análise de abordagem do professor e suas
competências (ALMEIDA FILHO, 1997/1999/2002/2006/2007) foi que empreendemos esse
estudo. Entretanto, ao analisarmos as identidades profissionais, culturais e sociais desses
professores-alunos, estaremos simultaneamente analisando a configuração provisória de suas
competências aplicada e profissional, pois entendemos os relatos como um discurso social em
que a Ŗação e intencionalidade individuais são (re)construídas pelo narrador à luz de normas e
1. Na Universidade Federal do Tocantins - UFT, campus de Araguaína, o curso de Letras se constitui em
dupla licenciatura Ŕ Língua Portuguesa e Inglesa e respectivas literaturas.
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práticas prescritivas que lhes são ditadas pela tradição cultural na qual está inseridoŗ
(SIGNORINI, 1998) e, aí, o sujeito Ŗeuŗ de identidades fragmentadas e provisórias se revela
(MOITA LOPES, 2006). A seguir, abordaremos de forma mais detalhada a metodologia a ser
utilizada na realização desta pesquisa.
Metodologia da pesquisa
Esta pesquisa é qualitativa de base etnográfica. O termo etnografia é utilizado neste
trabalho no sentido de Fetterman2 (1998), ou seja, o professor-pesquisador procura analisar os
relatos-reflexivos de vinte e dois professores em formação inicial do Curso de Letras, da
Universidade Federal do Tocantins, tendo como perspectiva encontrar o real papel desses
relatos e suas implicações na (re)construção de identidade(s) profissionais, culturais e sociais
desses professores-alunos.
A investigação proposta por este projeto será de cunho reflexivo e colaborativo
(PESSOA, 2002), na medida em que prioriza a interação entre as partes envolvidas no processo,
corroborando para reflexão dialógica e dialética dos temas propostos ao grupo, com o intuito de
desencadear tomadas de consciências (FREIRE, 2006), que realmente possam (re)construir o
contexto de atuação da pesquisa.
O objeto de estudo desta pesquisa (os relatos-reflexivos) são coletados e analisados
dentro dos construtos vigentes da Linguística Aplicada, ou seja, por um estudioso críticoreflexivo, interessado pelos estudos das pessoas em ação no mundo, pelas diferenças sociais,
culturais, sexuais e etc. (MOITA LOPES, 1998), de modo que ao analisar os dados coletados,
ele esteja usando óculos com lentes Ŗtransdisciplinaresŗ, que o possibilita enxergar suas
características dinâmicas, sem fronteiras demarcadoras de territórios. Dentro desse paradigma
transdisciplinar, o pesquisador está consciente que Ŗa teoria informa a prática e a prática
informa a teoriaŗ (ibid., p.119). Em outras palavras, a prática é indissociável da teoria e viceversa.
Como instrumento de coleta de dados, serão utilizados:
Relatos-reflexivos (22 autonarrativas);
Questionários;
Entrevistas semi-estruturadas;
Seções de reflexão colaborativa (a serem gravadas em áudio).
Na seção seguinte, serão apresentados alguns excertos de relatos analisados no 1º
semestre de 2009, que visam exemplificar os momentos de (re)construção de identidades
provisórias desses alunos em formação.
Concepção de identidade(s) profissionais e sociais
Quando falamos em delinear características, mesmo que momentâneas, de identidades
profissionais do professor de LE, não estamos nos referindo a algumas características ou
funções que homogeneízam um grupo e o distingue dos demais (engenheiro, médico, dentista e
etc.). Mas, isso sim, destacarmos diferenças nesse mesmo grupo e/ou pessoa que
provisoriamente se (re)constrói e se forma através de seu discurso. Pois encontrar a diferença,
segundo Labarrière, ( apud Sherer, 1983; Morales e Leclerq, 2003), Ŗnão é encontrar a ruptura:
nem comigo, nem com aquilo que me remete a mim mesmo. É advertir-me de que só sou eu no
encontro com o outro diferente de mim.ŗ E ainda, conforme as autoras acima, Ŗa ordem do
2. Ŗa realização de uma pesquisa etnográfica tem como condição básica o contato próximo, permanente e
duradouro do(a) pesquisador(a) com o(a) pesquisado(a). É esse contato aprofundado que leva o(a)
pesquisador(a) a internalizar as crenças básicas, os medos, as esperanças e as expectativas das pessoas
que ele(a) estuda.ŗ(p. 45)

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

245

relato, isto é, o modo de contar, de falar constitui uma ação empiricamente observável e nela
podemos encontrar sujeitos que contam e outros que escutam; é assim que o grupo de
acontecimentos depende unicamente do próprio sujeito.ŗ Estaremos assumindo esse papel de
interlocutor, ou seja, daquele que escuta as narrativas desses professores em formação, os quais
construíram suas próprias estórias/ações através de suas autonarrativas e, consequentemente,
(re)construíram suas identidades profissionais e sociais.
Neste estudo, nos referimos a identidade social nos termos de Bourdieu (1991), para
quem Ŗa identidade social consiste na diferença, e a diferença é afirmada contra aquilo que é
mais próximo e que representa a maior ameaçaŗ. Dentro dessa visão teórica, apresentaremos
alguns exemplos de como o aluno graduando, no momento histórico e ideológico de escritura do
seu relato, se constitui num Ŗeuŗ identitário em contradição/oposição ao Ŗoutroŗ professor
observado na escola-campo. No entanto, observemos nos excertos abaixo, como esse professor
vai delineando suas diferenças e (re)construindo sua(s) identidade(s) profissionais provisórias.
Aluno 1: Ŗ/.../ esse momento (de escrita do relato) me levou a refletir que jamais eu assumiria
a responsabilidade de dar aula de LE não tendo competência suficiente para isso, agora, estou
mais convicto disso.”
Aluno 1: “Educar transpõe os aspectos academicistas, antes ele passa pelo processo
existencial de se sentir e de se ver como professor de uma determinada matéria em uma escola
pública. E não me sinto e nem me vejo dessa forma, por essa razão, a visão apresentada nesse
relato carregue um pouco desse sentimento.”

Nesse momento específico, o relato reflexivo assume o papel de amigo confiável, isto é,
Řespaçoř de desabafo de sentimentos (afetivos), como por exemplo, de insegurança em exercer a
profissão (Ŗconfessando não ter competência suficiente para issoŗ - dar aula de LE).
Posteriormente, essas palavras o conduz a uma reflexão existencial, qual seja, a de se sentir
professor de LE ou NÃO, isto é: o que é ser um professor de LE numa escola pública em uma
perspectiva contrastiva do ŖEUŗ com o Ŗoutroŗ observado, para se (re)construir em uma
identidade profissional, pois a todo momento sentimos a necessidade de nos perguntarmos quem
somos, qual a razão de nossas vidas, por que escolhemos esta ou aquela profissão (CORACINI,
2003).
Posteriormente, em seu relato, ele começa a formular identidade(s) momentâneas e
fragmentadas quanto ao que seria ser um profissional de LE:
Aluno 1: Ŗ/.../ mas mesmo assim, pude de algum modo sair desse estágio com algumas
convicções simples, porém, creio que relevantes para mim mesmo. A primeira delas é que os
professores que encaram salas de aulas, como as que eu pude presenciar, são verdadeiros
heróis, independentemente, do quanto se exige deles aqui do lado de fora.” (grifo nosso)
Aluno 1: “Outro fato é que tenho certeza que muitos dos cientificistas de LE, se fossem para o
contexto da sala de aula, não em caráter observacional, mas vivencial, dificilmente com toda a
sua proficiência, conseguiriam pela eficiência produzir um ambiente de aprendizado que
viesse superar o atual.” (grifo nosso)

Nesses excertos, podemos observar que o professor em formação inicial se ver
totalmente desestimulado e incapaz de mudar a realidade de sala de aula de LE, e isso
continuaria a ser assim, mesmo se ele apresentasse uma ótima proficiência na língua-alvo
(Inglês) e eficiência que imaginam terem os teóricos estudados. Como podemos observar mais
adiante, em seu gênero narrativo, ele formula uma questão, a qual nos induz a interpretar certo
tom desafiador para nós formadores de professores:
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Aluno 1: “A MINHA QUESTÃO É ESSA: será que, os produtores de tantas teorias, se sairiam
melhor do que os que vivem e convivem de forma existencial e não virtual nas salas de aula do
nosso país?” (grifo nosso)

Em outro relato, pudemos observar uma conclusão que se revelou precipitada e imatura
de uma graduanda a respeito de sua concepção identitária quanto ao que é ser um professor de
LE. Logo de início, em seu relato, ela afirmou que seria muito fácil ser professora de LE, mas
que depois de algum tempo de observação e reflexão sobre o ofício de ser um profissional de
LE, sobre as suas competências, principalmente a profissional e a aplicada, a aluna mudou de
idéia e consegue visualizar a complexidade do processo de ensinar e aprender uma LE. Assim
relata a aluna:
Aluna 2: “Observei várias turmas e também notei que o conteúdo ministrado era muito
parecido independente da série, assim é fácil ser professor de língua inglesa pensei: não
preciso ficar planejando aulas diferentes com diferentes conteúdos para diferentes turmas,
posso usar o mesmo em todas elas, pois não vou ter trabalho algum.” (grifo nosso)
Aluna 2: “Achei muito fácil ser professora de língua estrangeira, mas como todo começo é
rosas, após alguns dias de observação percebi que não era bem o que tinha pensado... Por não
ser acostumada com muito barulho, principalmente com muitas crianças não me senti bem, a
minha cabeça doía muito, mais com o passar dos dias fui me acostumando com tudo. Ufa!
Como é difícil ser professor?” (grifo nosso)

É especialmente notável o sinal de interrogação em destaque no final do fragmento
acima. Cremos que a aluna se utilizou dessa interpelação no intuito de ouvir uma resposta
afirmativa de seu interlocutor/leitor: não é difícil mesmo?
Em outro momento, essa mesma professora em formação inicial apresenta uma
percepção correta e apurada de seu papel como observadora crítica e analítica daquele momento
social de sala de aula:
Aluna 2: “Uma coisa que não gostei foi que a professora (professora da escola cedente)
nunca deixar que minha presença passasse despercebida, pois usava como arma para
persuadir os alunos dizendo que eu iria fazer um relatório no qual contaria ou não se a turma
ficou comportada. A meu ver ela até me prejudicou um pouco, pois, não tive a oportunidade de
conhecer a personalidade real das turmas, é tanto que uma aluna perguntou se eu iria dar
aula lá, e eu disse que sim, sabe o que ela me respondeu: “eu tenho pena de você tia”, ou seja,
a turma não tinha mostrado seu verdadeiro lado.” (grifo nosso)

Pudemos constatar em vários dos relatos analisados que a maioria dos professores em
formação inicial tem consciência da importância desse primeiro contato com a realidade do
magistério para a formação de suas opiniões e decisões futuras acerca de serem ou não
professores de LE, o que é ser um professor de LE, de refletirem sobre suas competências,
profissional3 e aplicada4, como podemos observar nos excertos a seguir:
Aluna 3: “É com a prática do estágio que também vem a decisão quanto a ser ou não
professor de línguas, pois é aí que o acadêmico efetivamente tem contato com o que poderá vir

3. Quando usamos o termo competência profissional, estamos nos referindo à definição de Almeida Filho
(1993 apud Alvarenga, 1999, p.40), ancora-se no sentido de responsabilidade, no sentido de valia que o
professor tem de si mesmo, no que representa ser professor, nos deveres do professor, na responsabilidade
social que ele tem, na responsabilidade para consigo.
4. Competência aplicada é a capacidade de o professor ensinar de acordo com o que sabe conscientemente
(subcompetência teórica), permitindo-lhe explicar com plausibilidade por que ensina da maneira como
ensina e por que obtém os resultados que obtém. (ibid.,p.35)
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a ser sua profissão. Assim, a prática de estágio é como uma estrada com encruzilhadas, e
nesse momento, o professor em formação, geralmente, decide para que rumo seguir.”

No excerto a seguir, observamos que a aluna em formação ainda se encontra indecisa
quanto a que rumo tomar na sua profissão, pois nesse contexto específico, os alunos graduandos
de Letras da UFT (5º período) encontram-se cursando uma Licenciatura dupla: Português e
Inglês. Entretanto, entendemos que essa aluna e outros encontram-se em uma indecisão
(encruzilhada) ao ter que depararem-se com um momento próximo ou futuro de se definirem
como professores de Português e/ou inglês.
Aluna 3: “Não sei se é bem essa profissão que quero pra mim, o tempo que tive contato com
os alunos não foi suficiente para tomar essa decisão, mas quem sabe ainda há tempo para
mudar de opinião e aprender com os próprios alunos que ser professor de línguas é bastante
prazeroso.”

Outro fragmento de outro professor em formação inicial expõe concepção/identidade do
professor de LE:
Aluno 4: “Com isso, percebe-se a grande responsabilidade que terá o estagiário “educador”
ao assumir as aulas em turmas com esse tipo de dificuldade (dúvidas e dificuldades
acumuladas no decorrer das séries anteriores, conversas paralelas, desinteresse (por parte dos
alunos) pela aula e a falta de estímulo do professor...). Pois, enganam-se aqueles que pensam
que ser professor é apenas chegar à sala e ministrar seu conteúdo, a não ser que seja mais
um profissional preocupado não em contribuir para uma boa educação, mas somente
cumprir a carga horária imposta.” (grifo nosso)

No entanto, no recorte acima, percebemos a conscientização desse estagiário de sua
responsabilidade profissional (competência profissional) quando menciona Ŗo estagiário
educador” (ênfase do próprio aluno à palavra educador), deixando claro que o papel do
professor não é ser um mero repassador de conteúdo, mas sim um educador, no sentido de
Freitas (1996), ou seja, aquele envolvido em ações reflexivas, críticas, autônomas e identitárias,
gerando, assim, não só uma consciência lingüística, mas também uma consciência crítica da
linguagem. Em outras palavras, seria um educador preocupado com as questões sociais,
políticas, étnicas e econômicas, as quais envolvem o processo de ensino e aprendizagem de uma
língua estrangeira; um professor preocupado com a formação integral de seus alunos, como
podemos ver a seguir:
Aluno 4: “Enfim, pude observar que ser professor não é tarefa simples, muitos são os
determinantes que interferem profissionalmente, por isso, os professores devem estar
capacitados tanto profissionalmente quanto psicologicamente, para que ele “educador”
possa contribuir não só intelectualmente, mas na formação de caráter de seus alunos, pois,
seus alunos precisam entender que quanto mais responsáveis, capazes e conscientes forem,
mais chances terão de serem valorizados, pelos seus familiares, amigos, professores e até
mesmo pela sociedade em que está inserido....” (grifo nosso)

Outro papel relevante do gênero textual relato-reflexivo é o espaço temporal e histórico
para a reflexão crítica e, posteriormente, a conscientização da identidade social do professor de
LE. Como um exemplo, o aluno cita em seu excerto que Ŗo professor deve ser capacitado não só
profissionalmente, mas também psicologicamenteŗ, ou seja, ele demonstra uma real
preocupação com a compreensão de quem somos no mundo social (MOITA LOPES, 2006),
acadêmico e fora deles, pois afirma que Ŗquanto mais responsáveis, capazes e conscientes
forem, mais chances terão de serem valorizados, pelos seus familiares, amigos...ŗ. O aluno se
mostraconsciente de que estamos em um contexto de perdas: perda de poder aquisitivo, perda de
reconhecimento, perda de respeito, perda de ânimo (CORACINI, 2003). Mas estamos
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convencidos de que o professor-educador, consciente de seu papel no contexto ideológico,
social, cultural e outros, poderá recuperar sua identidade em que parece estar perdida num
mundo globalizado e homogeneizado.
Considerações finais
Compreendemos que o gênero autonarrativo, o qual denominamos relato-reflexivo neste
estudo, é de grande relevância para que os professores em formação possam conhecer melhor a
si mesmos como profissionais de LE. Em outras palavras, que encontrem sua(s) identidade(s)
fragmentadas, momentâneas e heterogêneas num flagrar de uma ânsia constante de encontrarem
seu próprio Ŗeuŗ em contraste com o Ŗoutroŗ (professor da escola pública), para melhor
compreenderem a constituição heterogênea do sujeito professor.
Segundo Foucault (1976/1993) e Derrida (1998 apud Uyeno, 2003),
o ato de autonarrar corresponde ao de se confessar, cujo efeito não é apenas o
de expor o confessando ao confessor, mas o de permitir saber de si (Foucault,
op.cit.), e que a ação de se autonarrar, em virtude de realizar por meio de um
movimento memorialista de se testemunhar, permite compreender-se.

A partir da perspectiva desses autores, pudemos constatar a autoafirmação da(s)
identidade(s) dos professores em formação inicial através de suas escritas, pois acreditamos que
eles se revelam através de sua linguagem/escrituras (Foucalt, 1969/1995). Sendo, portanto, o
relato um espaço eficaz para os professores em formação desabafarem suas frustrações,
ansiedades, desejos, crenças, filosofias, ideologias e etc. enquanto professores em pré-serviço,
os quais estão estabelecendo seus primeiros contatos com a realidade da sala de aula de língua
estrangeira.
Através das análises feitas dos relatos-reflexivos desses 22 graduandos de Letras,
podemos afirmar, também que ao se engajarem nesse tipo de gênero textual, eles se
autoconheceram melhor como pessoas subjetivas e de identidade(s) transitórias, num contínuo
paralelo entre o Ŗeuŗ situado em determinado contexto cultural e social e o Ŗoutroŗ (professor
observado), o qual também transita em outro contexto distinto.
Dessa forma, entendemos que o gênero discursivo aqui analisado apresentou um papel
primordial na (re)construção das competências profissionais e aplicadas dos sujeitos analisados,
haja vista que a partir de seus relatos identitários do outro professor observado na escola
concedente, eles puderam refletir sobre o que é ser um professor de língua estrangeira em
escolas públicas e quais características eles se identificavam ou não, para formarem as suas
próprias identidades como professores de LE(inglês).
Por fim, além de os relatos apresentarem um papel importante na (re)construção das
identidades dos professores em formação inicial, pudemos constatar que durante esse processo
de (re)construção de suas identidades, suas competências aplicada e profissional também
desenvolveram numa perspectiva interdependente, pois à medida que reconstruíam suas
identidades provisórias através de suas autonarrativas críticas, também ampliavam suas
competências profissionais, na medida em que iam se sentindo mais responsáveis pelas suas
próprias carreiras profissionais e mais conscientes de seus deveres linguísticos, culturais e
sociais dentro da profissão; e a aplicada, ao se mostrarem mais cientes de como ensinar de uma
forma e não de outra, embasados em teorias acadêmicas estudadas e revisitadas por eles no
processo de escritura dos relatos e a experiência da docência, ou seja, da sala de aula como um
universo social e complexo.
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O SITE HOST COMO LUGAR DE AUTONOMIA NO
ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: DE CONVIDADOS A ANFITRIÕES
Jesiel Soares Silva (PG-UFG)
ABSTRACT: This work is a result of a research done in a private school in Goiânia. The focus is on the
development of the language leaner‟s autonomy by using a specific technological tool. The main goal is
to offer theoretical and practical subsidies in order to use this tool pedagogically, which is available by
the new ICT (Information and Communication Technologies). From Freire‟s (1996), Benson and Voller‟s
(1997) and Holec‟s (1981) notion that teaching is not only knowledge transference, but also the creation
of possibilities for its construction, this virtual tool allows for the development of learner‟s autonomy in
the knowledge production.
KEYWORDS: autonomy; language learning; new technologies, host tool
RESUMO: Este trabalho é fruto de uma pesquisa feita em um colégio particular de Goiânia. A pesquisa
focou o desenvolvimento da autonomia do aprendiz de língua inglesa usando uma ferramenta tecnológica
específica. O objetivo maior é oferecer subsídios teóricos e práticos para a utilização pedagógica dessa
ferramenta disponibilizada pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Partindo das
concepções de autonomia de Freire (1996), Benson e Voller (1997) e Holec (1981) de que ensinar não é
transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua construção, essa ferramenta virtual
caracteriza-se por possibilitar o desenvolvimento da autonomia do aprendiz na produção do
conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: autonomia; aprendizagem de língua; novas tecnologias; ferramenta host

Introdução
O avanço a passos largos da tecnologia em todas as esferas sociais é facilmente notado,
à medida que presenciamos o que era outrora inimaginável se tornando antigo em questão de
dias tamanha a velocidade das novas descobertas tecnológicas. Quando se trata do ensino de
línguas mediado por computador (CALL, doravante), pensa-se ora no ensino à distância, que se
utiliza, há um tempo considerável, dessa ferramenta como facilitadora de todo o processo, ora
no ensino presencial, onde o professor faz o uso de games, vídeos ou vídeos-clipe on line ao
ministrar suas aulas. Sharma e Barret (2007, p. 7) nos apresentam o que eles chamam de
aprendizagem híbrida1 (blended learning), ou seja, há uma permuta entre o uso da internet tanto
na sala de aula quanto fora dela. Para eles, a aprendizagem híbrida Ŗcombina os componentes de
uma aula face a face na sala de aula com o uso apropriado da tecnologiaŗ
O presente artigo é fruto de um estudo de caso realizado juntamente com alunos de um
colégio da rede particular de Goiânia, onde foi utilizada uma ferramenta tecnológica pertencente
às novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no intuito de se promover ambientes
em que os aprendizes atuassem de maneira autônoma e colaborativa na construção do
conhecimento.
Primeiramente é feita uma revisão teórica sobre os conceitos de autonomia que
fundamentaram o presente estudo, além de algumas teorizações sobre o uso da internet no
ensino de línguas com o foco em uma ferramenta host. O site host é um site hospedeiro que dá a
possibilidade de se guardarem informações, fotos, criar blogs, comment boards, chat e toda a
infinidade de conteúdos dispostos na web. Existem sites host totalmente pagos, parcialmente
pagos ou gratuitos. A diferença principal está na capacidade de armazenamento.2
A ferramenta que foi utilizada nessa pesquisa é um site hospedeiro totalmente gratuito.
O piczo.com (abreviação de Picture Zone), que foi lançado em 2004 em São Francisco na

1. Todas as traduções neste trabalho são de minha responsabilidade.
2. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedagem_de_sites>. Acesso em: 25 maio 2009.
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Califórnia, possibilita a criação de uma página própria totalmente gratuita na web com fotos,
vídeos, blogs, chat, comunidades.
Em seguida, é apresentada a pesquisa (metodologia, participantes e uma explanação
TIC utilizada no estudo). Por fim, são analisados alguns dados e suas relações com a teoria
proposta, além de uma consideração final sobre os rumos da pesquisa, os frutos colhidos e as
sementes que foram plantadas para outras pesquisas futuras.
Interação: Bakhtin e Vygotsky
A filosofia bakhtiniana traz para os estudos de linguagem a importância fundamental da
interação verbal nos processos de linguagem e construção de significado. Para o filósofo russo,
a interação verbal não é fruto ou o resultado da construção de significados e/ou conhecimento,
mas, sim, o meio por qual ele acontece. Dessa forma, os processos de linguagem não ocorrem
isoladamente ou de maneira individual, pois são permeados pelas múltiplas vozes que
constituem a situação e os sujeitos onde a linguagem atua. Assim sendo, a interação verbal
como um fenômeno social passa a ser, para Bakhtin, a realidade da língua.
Para Bakhtin (1990, p.23),
[a] verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato
de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo
ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação
verbal realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação
verbal constitui assim a realidade fundamental da língua.3

Dessa forma, percebemos que, diferentemente de Saussure4 e dos estruturalistas que
focam seus estudos na língua como um sistema abstrato e imanente e consideram a fala como
um processo psicofísico e como a exteriorização da língua, Bakhtin dá total ênfase à
manifestação da língua em e por indivíduos formados sócio-histórico e culturalmente e
pertencentes a uma comunidade linguística.
O dialogismo bakhtiniano é representado pela concepção de alteridade que consiste nos
vários tus que formam o eu, ou seja, o indivíduo só existe no e pelo outro, as várias vozes que
permeiam o sujeito é constituinte do mesmo, da mesma forma que sua voz é constituinte de
outros sujeitos. Assim sendo, Ŗser significa comunicar. Ser significa ser para outrem e através
dele, para siŗ (BAKHTIN apud TODOROV, 1981, p. 148).
Corroborando com o pensamento Bakhtiniano, mas partindo da psicologia social,
Vygotsky (1998) considera a interação não como produto da aprendizagem, mas como o motivo
da construção do conhecimento nos processos de ensino. Dessa forma, a aprendizagem está
vinculada aos fatores históricos e culturais que formam o sujeito, pois é através desses fatores e
interagindo com outros sujeitos históricos e culturais da sua respectiva comunidade é que o
indivíduo constrói sua aprendizagem. A linguagem, por sua vez, atua neste processo como um
meio simbólico para a interação e, assim como no processo de desenvolvimento em que o
homem utiliza-se de instrumentos para alterar o ambiente à sua volta, a linguagem aparece
como um instrumento que atua nos processos de aprendizagem.
Considerando as abordagens de linguagem e interação vistas até aqui e entendendo que
a construção e a produção do conhecimento perpassam a iniciativa dos sujeitos participantes do
processo, podemos afirmar que a autonomia constitui-se como fator fundamental quando o que
se busca são formas de se construir o conhecimento de maneira interativa, como será abordado
na próxima seção.

3. Grifos nossos.
4. Refiro-me ao Cours de linguistique générale, publicado em 1916. Foi uma obra póstuma de Saussure
publicada através de notas feitas por seus alunos durante a ministração do curso.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

252

A autonomia no ensino/aprendizagem
Partindo da premissa de que Ŗensinar não é transmitir conhecimento, mas criar
possibilidades para a sua produção ou construçãoŗ (FREIRE, 1996, p. 22), a autonomia tem se
constituído como conceito fundamental nos processos de ensino aprendizagem, especialmente
de línguas. David Little5 afirma que autonomia é a palavra da moda dos anos 90. Entretanto,
apesar de existirem várias pesquisas que tratam da autonomia como tema central, não há uma
concepção única e capaz de definir os processos que levam um sujeito a se tornar autônomo nos
processos de aprendizagem.
Benson (1997) discute três versões da autonomia em relação à aprendizagem de línguas
e estas três versões estão fortemente relacionadas a três respectivas abordagens teóricas que
envolvem o conhecimento e a aprendizagem nas ciências sociais e humanas.
Primeiramente, a concepção técnica de autonomia, que consiste no fato de o sujeito
simplesmente aprender uma língua independente de uma instituição de ensino, seguindo suas
próprias orientações e sem a intervenção de um professor ou orientador. Esta concepção técnica
de autonomia está inserida nos paradigmas do positivismo, ciência dominante no século XIX,
que, sendo fruto de uma tradição experimental, concebe a verdade como uma soma de
resultados objetivos a partir de testes sistemáticos. Nesta concepção, a aprendizagem autônoma
acontece de maneira individual e independente, e, corroborando com a visão positivista, este
aprendizado pode ser mensurável através de testes objetivos.
A versão política de autonomia é definida pelo controle sobre o processo e o conteúdo
do aprendizado. Nesta concepção, o aprendizado é visto como um processo de engajamento do
aprendiz com a sua comunidade, através da participação nas ações políticas e da criação de
condições sociais mais favoráveis à aprendizagem. Percebemos, na versão política de
autonomia, uma forte ligação com a abordagem crítica de ensino, onde qualquer processo de
aprendizagem não é neutro, pelo contrário, é carregado de ideologias e representa os interesses
de determinados grupos sociais envolvidos nesse processo.
Por fim, a versão psicológica de autonomia concebe o aprendiz autônomo como
possuidor de uma gama de habilidades e atitudes que o torna capaz de ser mais responsável pelo
próprio aprendizado, ou seja, é um processo (e/ou uma transformação) que acontece de maneira
interna. A versão psicológica está fortemente relacionada à visão construtivista, na qual o
conhecimento não é transmitido hierarquicamente, mas é construído ao longo do processo de
aprendizagem. De acordo com Benson (1997, p. 21), Ŗcriatividade, interação e engajamento na
língua-alvo e negociação de significado são muito enfatizados nessa abordagemŗ. Esta versão
foi adotada na pesquisa aqui apresentada, pois representa princípios que vão diretamente ao
encontro dos propósitos e objetivos deste trabalho.
Levando-se em conta que a autonomia é um fator fundamental nos processos de
aprendizagem, sobretudo neste novo momento de mudanças no sistema educacional devido às
novas tecnologias, podemos dizer que o aprendiz autônomo e responsável por sua aprendizagem
passa a ser o representante dessas mudanças no processo educacional. Por um lado, na esfera
teórica, essas mudanças são percebidas nas novas concepções de linguagem que surgem a partir
das múltiplas possibilidades oferecidas pela web; por outro lado, na esfera prática, as mudanças
ocorrem por intermédio do advento das novas tecnologias de informação e comunicação através
das inúmeras possibilidades de aplicação didática das ferramentas dispostas.
O computador e suas ferramentas no processo ensino-aprendizagem
A popularização dos computadores pessoais, a facilidade de se conectar à internet e o
constante aprimoramento dos recursos disponibilizados têm contribuído para a utilização da
internet tanto no ensino a distância quanto na sala de aula de línguas. Entretanto, devemos ficar
5. LITTLE, D. Learning autonomy: definitions, issues and problems. Dublin: Authentic, 1991.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

253

atentos às mudanças significativas que as novas tecnologias trazem tanto para a sala de aula
quanto para as práticas docentes e do sistema educacional como um todo, visto que apenas o uso
das novas tecnologias no ensino/aprendizagem não consiste na inovação das práticas
educacionais; é preciso repensar o papel da escola, do professor e do aluno diante destas
mudanças significativas nos modos de aprender e de ensinar. Para Dowbor (2000, p. 17),
mudam as tecnologias, mas também muda o mundo que devemos estudar, e
precisam mudar as próprias formas de ensino. A informática não é apenas a
chegada de novas máquinas. E, neste caso, não resolve sequer a mentalidade
do Ŗmanual de instruçõesŗ: a compreensão das novas dinâmicas ainda está
em plena construção.

Conscientes desse desafio, devemos procurar novas formas de produzir conhecimento,
novos meios de se teorizar a aprendizagem, rever alguns conceitos e desenvolver um arcabouço
teórico capaz de atingir essas novas mudanças e essa nova geração que Sharma e Barret (2007,
p. 11) chamam de nativos digitais e Crystal (2001, p. 03) denomina de netizens.6 No mesmo
viés, Oxford (1990) afirma que apenas ensinar novas estratégias para se acessar os web sites ou
escolher previamente os endereços que serão acessados juntos com os aprendizes não
contribuirá para que eles tenham interesse de ir em busca e produzir o seu conhecimento. Todo
processo tem que ser centrado no aprendiz e não no professor, dessa forma o trabalho
colaborativo é mais importante do que a fala única do professor (FLEISCHER, 2000 apud
PAIVA, 2001).
A seguir, a pesquisa é apresentada através da definição da metodologia aplicada, da
apresentação dos participantes e das ferramentas utilizadas durante o processo de coleta de
dados.
A pesquisa: metodologia, ferramentas e participantes
Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso e foi realizada em um colégio da
rede particular de Goiânia no primeiro semestre do ano de 2009. De acordo com Feagin et al.
(1991), o estudo de caso acontece a partir das múltiplas visões possíveis sobre as análises. Dessa
forma, todos os participantes têm voz ativa na pesquisa Ŗdesierarquizandoŗ as visões sobre o
mesmo assunto.
Além da minha participação como professor-pesquisador (PP, doravante) a pesquisa
contou com os participantes Dolly (14 anos), Agatha (13 anos), Rony (13 anos), Laura (13
anos), John (13 anos) e Rick (13 anos). Todos os nomes citados são fictícios para preservar a
identidade dos participantes e foram escolhidos por eles; além disso, os endereços eletrônicos,
nomes e fotos de todas as páginas pessoais dos alunos foram resguardados e omitidos.
Quando se fala da escolha das atividades e/ou ferramentas a serem usadas, o professor
precisa ficar atento à individualidade de cada aluno e procurar caminhos para desenvolver sua
prática baseando-se no estilo de cada um. Para Freire (1996, p.59), o professor que não leva em
conta o gosto estético do aprendiz, o seu gosto pessoal, a sua forma de ver as coisas, Ŗtransgride
os princípios fundamentalmente éticos de nossa existênciaŗ. Sobre este mesmo aspecto, Sheerin
(1997, p. 55) afirma que Ŗos aprendizes possuem diferentes estilos de aprendizagem e
preferências nos tipos de atividades e eles podem ter linguagens diferentes provindas dos seus
ambientes de trabalho ou estudosŗ e o professor precisa ficar atento a esses aspectos ao utilizar
uma ferramenta ou uma atividade on-line.
O objetivo principal da pesquisa foi, através da utilização do piczo.com e das múltiplas
possibilidades didáticas apresentadas por esta ferramenta, buscar respostas para a seguinte

6. Netizen é a junção do termo net como definição da internet e citizen que é a palavra em Inglês para
cidadão, simbolizando assim o cidadão de um novo lugar que surgiu (a internet como território).
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pergunta: De que maneira o professor pode proporcionar aos aprendizes um ambiente propício à
promoção da autonomia no aprendizado de língua inglesa?
Foram usadas como fonte de dados as entrevistas realizadas com os participantes, bem
como as páginas dos blogs e quizzes criadas pelos participantes em suas respectivas páginas do
piczo.com, no intuito de se perceber momentos de aprendizagem autônoma através dos posts e
comentários. Além disso, foram utilizadas as interações realizadas pelo chat, que também é uma
possibilidade de comunicação e interação disposta pelo piczo.com.
Análise dos dados:
a) Páginas about me
Percebemos, na Figura 1, que a participante Dolly cria sua página about me arriscando o
uso da língua inglesa e não se preocupando com os possíveis equívocos gramaticais.
ABOUT ME:)
My name is G__________, I’m 12 years old, I love so much
my friends.
Sometimes what I’m so angry about fake peoples but the
most of them hatred the world, and coming to only option.
I’m so crazy, sweet and cool, whenever, I’m so hard.
I love musics like Paramore above everything, trance, funk,
and many others.
I’m so crazy about books like Sthepenie Meyer, Crepusculo,
New Moon and Breaking Down.
My favorite movie is romance and comedy, my hotmail is
___________, only that
Kisses;*

Figura 1: página about me de Dolly

Ela começa a definição de si mesma (Figura 1) com estruturas mais simples e que já
haviam sido trabalhadas nas aulas, como o verbo to be e vocabulários como friends. Entretanto,
ao longo do texto, ela arrisca o uso de estruturas novas e cria formas estruturais baseando-se na
língua materna como, por exemplo, a sentença: ŖI love musics like paramore above everything,
trance (etc.)ŗ7. Nesta sentença, percebemos a intenção da participante em expressar o seu gosto
musical sem se preocupar com a forma do texto, visto que o principal objetivo é se comunicar.
Na Figura 2, a participante Laura, produz um texto na página about me fazendo um
diálogo com o seu leitor, trazendo-o a todo o momento para a conversa. A linguagem informal
está presente e a tentativa de se usar a língua-alvo, torna o texto rico em possibilidades de
análises.

Figura 2: página about me de Laura
7. Eu gosto de músicas como paramore Ŗacima de tudoŗ, trance (etc.).
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Percebemos que a participante Laura traz o leitor para o seu texto. Por exemplo, no
trecho ŖI love shopping, but what girl does not like?ŗ8 vemos um recurso discursivo que convida
o leitor a participar do texto. Ela transpassa a ideia de que iniciantes (beginners) na língua não
são capazes de produzir textos na língua-alvo, ou que aprendizes de língua em fase inicial se
atêm apenas a construções simples e formais. Outros exemplos da mesma situação no texto dela
são: ŖI have my faults, but who is not?ŗ9, Ŗconvinced I? nothing.ŗ10
De acordo com Brown (2001, p. 166), Ŗ[a] interação requer correr o risco de falhar ao
produzir o sentido, falhar ao interpretar o sentido, ser motivo de riso por causa disso, ser
rejeitado ou excluído. A recompensa, evidentemente, é enorme e vale a pena o risco.ŗ Dessa
forma, através da página about me de Laura percebemos que ela arrisca o uso da língua e,
independente dos equívocos gramaticais, ela produz o texto na língua-alvo.
Assim sendo, uma ferramenta como o piczo.com contribui para esta postura, visto que
promove a possibilidade de se usar a língua em um ambiente comunicativo, interativo e passível
de edição e do uso de vários ícones de gosto pessoal, como glitter, fontes de letras de escolha
pessoal, fotos, imagens, links entre outras coisas.
b) Blog
Nos estudos e pesquisas feitas sobre o CALL, o blog tem aparecido como uma
ferramenta muito utilizada, pois pode ser trabalhada de várias maneiras. Muitas atividades,
entretanto, têm o foco no professor. Ele é o centro, ou seja, ele cria o blog e os alunos acessam
para postar, não há interação direta entre os aprendizes, nem grandes indícios de independência
e/ou autonomia (GOMES; LOPES, 2007).
No site do piczo.com existe a possibilidade de se criarem blogs dentro da página do
próprio piczo.com. É importante ressaltar que, como PP, não solicitei nenhuma atividade
utilizando blogs ou tarefas que deveriam ser postadas no meu blog, ou sequer divulguei o meu
blog como um exemplo por estar escrito todo em Inglês. O propósito maior foi que os
participantes, por si só, procurassem a ferramenta, a utilizassem entre si, criassem seus próprios
posts e utilizassem a língua-alvo.
Na Figura 3, percebemos que a participante Dolly cria o blog e faz um post na línguaalvo. Apesar de ser um post bem simples no quesito extensão do texto, ele é perfeitamente
compreensível. Dolly posta: Ŗ I...Iřm funny, coolŗ11 e, mesmo sem haver uma pergunta objetiva
ou clara (característica dos posts), parece ficar subentendido que ela espera postagens sobre ela
mesma, sobre sua personalidade.

Figura 3: blog de Dolly

8. ŖEu adoro shopping, mas que garota não gosta? (adaptado)
9. ŖEu tenho minhas falhas, mas quem não tem?ŗ (adaptado)
10. ŖConvencida eu? nada. (adaptado)
11. ŖEu... eu sou divertida, legal.
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Mesmo utilizando-se de estruturas simples da língua inglesa, a postagem de Dolly
(Figura3) proporciona a oportunidade de postagens de outros piczoers, podendo ser outros
aprendizes e internautas do mundo todo. A diferença está no papel do aprendiz em relação ao
ensino de línguas tradicional. Ao invés de o aprendiz acessar o Ŗterritórioŗ dominado pelo
professor, ele cria seus lugares e o professor pode entrar e postar. Além disso, a postagem de
Dolly, mesmo sendo feita por estruturas simples, provê uma grande chance de se usar a língua
de maneira autônoma.12
c) Chat
Nas interações PP/participantes, buscava-se perceber como os participantes estavam
recebendo o projeto piczo.com, no intuito de se ter a opinião deles sobre a pesquisa, o que
constitui uma característica marcante do estudo de caso como já foi anteriormente mencionado.
No excerto 1 percebemos que a participante Laura se mostra entusiasmada com a nova ideia e
confiante ao ser perguntada sobre a questão da língua.
(excerto 1)
PP: (...)kkkkk!!! e o piczo?? curtindo?
Laura: o site é ótimo!! é muito legal mexer nele...rsr eu fico aqui nele quase o
dia todo..kkk!!!
PP: eu tb..KKKKKKK
PP: vc entende as coisas q tem aqui em inglês?ou é difícil?
Laura: não, não. é de boa! eu não sei muito inglês mas sou fissurada em
internet, agora misturou os dois..kk

Retomando a ideia de Freire (1996) sobre o dever do professor de respeitar o gosto
estético do aluno, percebemos no excerto 1, que o piczo.com atinge o gosto da participante
Laura e é uma atividade que proporciona motivação. Além disso, por ser uma ferramenta da
web, o site promove maior interesse em se usar a língua-alvo, visto que o inglês é a língua da
internet.
Relembrando os conceitos de Brown (2001) que traz a importância de se arriscar na
língua-alvo, percebemos que o participante Rick (excerto 2) se mostra inserido em uma prática
tradicional na educação, onde o professor é detentor da verdade e avalia o aprendiz todo o
tempo. Entretanto ele se mostra autônomo e independente e apto a se arriscar na língua-alvo ao
afirmar que usa o inglês no chat com falantes nativos. Assim sendo, corroborando com Dowbor
(2000), o excerto 1 nos faz refletir sobre nosso papel como professores: estamos sendo
promotores de um ambiente propício ao uso real da língua ou meros avaliadores e gerenciadores
de erros?
(excerto 2)
PP: e aí cara? já usou inglês com a galera do colégio aqui no chat do piczo???
Rick: kkk...não, não, não rola..e nem com vc rola..é paia, c vai vê meus
erro..kkk mas eu falo com outros povo, tipo to tc com uma americana agora..
PP: SÉRIO???????????????????? Mentira..como assim???? Aqui no piczo???
Rick: ela é emo, sei lá..q q eu colo a conversa aqui p vc vê?? a gente conversa
qse todo dia
PP: CLARO!!! cola aí...

O participante se mostra confiante ao usar a língua com um nativo não tendo receio dos
possíveis equívocos que poderiam atrapalhar a comunicação. Percebemos que ele se arrisca a
12. Refiro-me aqui a uma ação que não foi planejada ou solicitada pelo professor, ou seja, este post de
Dolly não foi parte de uma atividade pedida durante as aulas. Assim sendo, esta postagem foi de total
iniciativa da aprendiz.
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usar a língua em um contexto onde não será possível a correção de maneira recíproca, visto que
a usuária do piczo.com a qual ele se refere não é falante de língua portuguesa, portanto toda a
comunicação acontece em língua inglesa, como podemos ver no excerto 313.
(excerto 3 continuação)
cutegirl: Hey
Rick: hey
cutegirl: Whatřs up
Rick: nothing much to do. Iřm my house.
cutegirl: donřt accept a guy called Champman coz hes a hacker. Tell 2
evrybody.
Rick: ok. he passed virus to you?
cutegirl: No! I got him, a friend of mine told me.
Rick: A tá. I go tell 2 everybody.

Apenas pelo excerto 3, podemos criar várias hipóteses sobre a aprendizagem de uma
língua através da interação com um falante nativo. Primeiramente, notamos que existe a
comunicação, e mesmo com a dificuldade da língua, Rick não desiste, nem pede por explicações
ou se mostra perdido no diálogo. Não há, em nenhum momento, interrupção na comunicação
por fatores linguísticos, como correção ou não compreensão do que foi dito.
Outro fator relevante no excerto 3 é o fato de Rick ter usado a pergunta ŖHe passed
vírus to you?ŗ14e, apesar de a estrutura conter equívocos gramaticais, a sua interlocutora entende
a mensagem e mantém o diálogo. Pode se dizer que se Rick estivesse na mesma situação
teclando com um professor tradicional, poderia haver a correção da estrutura por parte deste
professor Ŗdid he pass you any virus?ŗ15[possível correção]). Entretanto, a relação entre os
piczoers não é hierárquica, assim sendo a comunicação passa a ser o principal foco.
Através desse diálogo, percebemos que o participante Rick se mostra autônomo e
independente ao procurar estratégias de comunicação com a nativa. Vale ressaltar que, no
momento da interação, o professor está ausente e todo o processo de construção da comunicação
é gerenciado pelo próprio participante e por ser no chat não há tempo suficiente para pensar e
refletir sobre as estruturas que estão sendo usadas, pois as palavras fluem.
Considerações finais
Corroborando com a concepção bakhtiniana de interação como fundamental do
processo de aprendizagem, podemos afirmar que a ferramenta piczo.com proporcionou aos
participantes a oportunidade de interação entre eles, com o PP e, sobretudo com falantes nativos
da língua-alvo, o que tornou a interação significativa e natural por não ser planejada através de
situações pré-programadas, como, por exemplo, aquelas arranjadas, características das aulas de
língua inglesa, onde os alunos são colocados em interações simuladas como estando em
aeroportos, festas etc. No piczo.com, através do chat, a interação, apesar de virtual, foi real e
aconteceu em um ambiente natural de uso da língua.
Retomando Paulo Freire sobre o conceito de ensinar como a forma de se possibilitar a
criação de ambientes para a construção do conhecimento, percebemos que o piczo.com ao longo
da pesquisa se tornou uma ferramenta muito útil na criação desses ambientes propícios à
aprendizagem autônoma Ŕ o que constituiu o foco desta pesquisa. Através do piczo.com, os

13. O excerto 3 mesmo sendo constituído de um diálogo entre Rick e uma piczoer foi mantido na
categoria chat entre PP/participantes por se tratar de uma conversa que foi colada por Rick no momento
da interação dele com o PP, ou seja, o diálogo de Rick com a nativa já havia sido feito e ele colou a
conversa no chat com o PP.
14. Ele passou vírus pra você?
15. Ele te passou algum vírus?
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participantes puderam ter contato com a língua ao mesmo tempo em que a usavam; também se
mostraram motivados ao utilizar a ferramenta, além de interagir com outros participantes e
usuários do piczo.com de outros lugares. Estes fatores representam uma característica marcante
da aprendizagem e do aprendiz autônomo.
Através dos dados analisados, podemos retomar o conceito de Crystal (2001), que
apresenta a internet não como uma criação técnica, mas social. Através dessa definição e da
análise dos dados apresentados, podemos observar que, nesta pesquisa, a web funcionou como
uma ferramenta social que interferiu diretamente nas relações pessoais e de aprendizagem dos
participantes. Retomando Freire (1996) que caracterizou de transgressor aquele professor que
não leva em conta o gosto estético dos seus aprendizes e direciona as atividades para a sua
preferência própria, o piczo.com proporciona total liberdade na construção estética das páginas
de cada um, dando a elas a Ŗcaraŗ do usuário do site.
Os dados aqui apresentados têm algumas limitações como o fato de termos uma análise
baseada em dados de poucos participantes - o que impede, até certo ponto, que se façam
generalizações sobre suas ações em termos de aprendizagem de inglês. Pode-se pensar em
utilizá-los, entretanto, como base para novas incursões no plano da investigação das ações dos
participantes em outros contextos de aprendizagem com o uso de outras ferramentas do meio
digital. Dessa maneira, ainda que eles representem aquilo que definimos como Ŗaprendizes
autônomosŗ, muitos outros fatores podem ter influído em seu desempenho, inclusive aqueles
não tratados nesta pesquisa.
Cabe a nós, educadores desse novo tempo, a vontade de, como ceifeiros, semear o
trabalho, a pesquisa, a reflexão, a colaboração nessa ceara imensa farta que são os ambientes
virtuais no intuito de colher resultados frutíferos que mantenham vivos os ideais de educação
em que acreditamos.
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O USO DE BLOGS NAS AULAS DE INGLÊS:
UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A APRENDIZAGEM
Rejane Maria Gonçalves (PG -UFG/UFT)
ABSTRACT: This research had as study object the creation of blogs in English (FL/SL) by a group of
sixteen students of Letters. Our objectives were: a) to verify the types of interaction that happen during
the construction and development of blogs; b) to identify the participants' perceptions on blogs use for the
teaching and the learning of FL/SL. The analysis of the data allowed identifying moments of interaction
during which the students negotiate, offer and receive scaffoldings. The data point the blog as a tool able
to motivate the students and to propitiate them autonomy for the learning of LF/SL.
KEYWORDS: English; blog; motivation; autonomy.
RESUMO: Esta pesquisa teve como objeto de estudo a criação de blogs em inglês (LE/L2) por uma
turma de dezesseis alunos de Letras. Nossos objetivos foram: a) verificar os tipos de interação que
ocorrem durante a construção e o desenvolvimento de blogs; b) identificar as percepções dos
participantes sobre o uso de blogs para o ensino e a aprendizagem de LE/L2. A análise dos dados
permitiu identificar momentos de interação durante os quais os alunos negociam, oferecem e recebem
scaffoldings. Os dados apontam o blog como uma ferramenta capaz de motivar os alunos e propiciarlhes autonomia para a aprendizagem de LE/L2.
PALAVRAS-CHAVE: Inglês; blog; motivação; autonomia.

Introdução
As constantes reclamações dos pais e da comunidade escolar que eu ouvia nas reuniões
escolares a respeito de computador e internet, somadas à minha pouca experiência com o uso de
LE/L2 nas trocas dialógicas virtuais com meus alunos, começaram a me inquietar. Vários
questionamentos surgiram. Foi então que decidi pesquisar o uso das Tecnologias de Informação
e Comunicação, com destaque para o computador e a internet, no ensino e aprendizagem de
LE/L2. Eu queria verificar se era possível utilizar como recursos pedagógicos ferramentas
tecnológicas que tanto me fascinavam e observar se era possível usar essa tecnologia a serviço
da humanidade sem parecer estar subordinado a ela.
A opção por pesquisar a blogosfera1 se deu por duas razões principais. Primeiro, por se
tratar de um ambiente virtual ainda recente (com pouco mais de dez anos), cujo número de
pessoas que se inserem nele cresce a cada dia (RICHARDSON, 2005). Segundo, por ser o blog
um gênero textual com características próprias que permite não só a publicação de textos na
internet, mas também a comunicação assíncrona entre os internautas (RECUERO, 2009).
Assim, me propus investigar esse tema tentando verificar se seria possível utilizar blogs no
processo de ensino e aprendizagem de LE/L2 e de que maneira. Para isso, propusemos,
inicialmente, duas perguntas:
1. Que tipos de interação ocorrem durante a realização de atividades relacionadas ao blog?
2. Quais as percepções dos participantes sobre o uso de blogs como recurso para o processo de
ensino e aprendizagem de LE/L2?
Este artigo apresenta uma amostra do que foi desenvolvido em minha pesquisa de
mestrado e está organizado em seis partes, incluindo esta introdução: fundamentação teórica,
metodologia, análise dos dados, considerações finais e referências.

1. Por blogosfera entendemos tudo o que circula no ambiente dos blogs.
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Fundamentação teórica
A nossa pesquisa foi norteada por dois eixos teóricos: teoria sociocultural e Tecnologias
da Informação e da Comunicação, conforme apresentamos a seguir.
Teoria sociocultural
Para Vygotsky e seus colaboradores, o homem é um ser social e aprende quando está
em contato com outras pessoas, princípio básico da teoria sociocultural. A interação social é,
pois, fundamental para que o indivíduo se desenvolva cognitivamente, processo que ocorre de
fora para dentro, ou seja, o conhecimento é primeiro construído socialmente e, só depois, é
internalizado (VYGOTSKY, 1998). E, para isso, são necessários três estágios: a) regulação pelo
objeto: o ambiente/objeto influencia a criança; b) regulação pelo outro: pessoas auxiliam a
criança na realização de algumas tarefas; c) autorregulação: a criança já é capaz de realizar as
tarefas sem ajuda externa.
Vygotsky (1998) afirma haver dois níveis de desenvolvimento cognitivo da criança: o
real, que lhe permite realizar algumas tarefas sozinha, sem o auxílio de alguém; e o potencial
que, com a ajuda de uma pessoa, permite-lhe desempenhar outras funções. A diferença entre
esses dois níveis é chamada de zona de desenvolvimento proximal (ZDP).
A passagem do nível de desenvolvimento real para o potencial se dá por mediação, ou
seja, algo ou alguém desempenha a função de instrumento mediador entre esses dois níveis.
Para Vygotsky (1998), essa mediação se dá por meio de instrumentos psicológicos ou
instrumentos mecânicos.
Apesar de os estudos vygotskianos focarem o desenvolvimento cognitivo das crianças,
seus pressupostos são também utilizados em outras áreas, como por exemplo, o processo de
ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras (ANTÓN; DICAMILLA, 1999; FIGUEIREDO,
2006, entre outros). Nesse contexto, as oportunidades de interação de um aluno com outro, com
o professor, com o material didático etc., são exemplos de instrumentos mediadores entre o
discente e a aprendizagem almejada.
Na psicologia, o termo scaffolding (andaime em português) é empregado
metaforicamente por Wood, Bruner e Ross (1976) para se referir ao auxílio de um indivíduo
mais experiente (os pais, o irmão mais velho, a babá) oferecido a uma criança para que ela possa
realizar determinadas atividades e/ou solucionar problemas impossíveis sem a assistência de
outra pessoa (CÂNDIDO JUNIOR, 2004; FIGUEIREDO, 2006).
No ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, esse termo pode ser compreendido
como o processo durante o qual o aprendiz, auxiliado por um par mais competente, consegue
realizar determinada atividade e, na medida em que avança, tais estruturas de apoio podem ser
retiradas (Donato, 1994). No contexto de aprendizagem de língua estrangeira, a literatura
especializada reconhece o andaime configurado em formas diversas, tais como: a) uso da língua
materna - que é visto como um instrumento de grande importância para a realização de uma
tarefa (ANTÓN; DICAMILLA, 1999; MELLO, 2002); b) uso do discurso privado Ŕ que,
segundo Vygotsky (1998), deve ser entendido como o ato de pensar para si mesmo; c) conversas
sobre a língua-alvo Ŕ conversar sobre a língua que se está estudando representa, segundo Brooks
e Donato (1994), a oportunidade de facilitar o desenvolvimento da sua aprendizagem, além de
promover a interação; d) conversas sobre os procedimentos da tarefa Ŕ de acordo com Cândido
Júnior (2004, p. 25), Ŗ[a]s conversas sobre os procedimentos da tarefa referem-se ao modo
como os indivíduos abordam a atividade e os passos tomados para alcançar os objetivos
traçados por elesŗ.
Os quatro recursos apresentados são tipos de andaimes que podem ser utilizados pelos
aprendizes, conscientemente ou não, durante o processo de ensino e aprendizagem de uma
LE/L2.
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Além de oferecer/receber scaffoldings, os alunos têm a oportunidade de, durante as
interações, negociarem significado, forma e conteúdo (PICA, 1994). O processo de negociação
configura-se como um importante recurso no processo de ensino e aprendizagem, pois auxilia
na construção do conhecimento e passa, segundo Varonis e Gass (1985), por quatro estágios: 1)
gerador, quando uma enunciação não é compreensível, dá-se início à negociação; 2) sinal de
não-compreensão, evidencia-se que a mensagem não foi inteligível; 3) resposta, o interlocutor
reage frente ao recebimento da mensagem incompreendida, ajustando-a; 4) sinal de
compreensão, sinaliza que a falta de compreensão foi resolvida.
Tecnologias da Informação e Comunicação
Por Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), compreendemos todos os
recentes inventos humanos cujos objetivos principais são os de possibilitar a comunicação entre
as pessoas e facilitar o acesso às informações diversas. De acordo com Paiva (2008), elas são as
responsáveis por criar novas formas de convivência e interação entre as pessoas inserindo-as em
um novo ambiente onde tempo e espaço são reduzidos a segundos e centímetros,
respectivamente.
Uma breve viagem no tempo permite-nos identificar o fogo na pré-história como a
primeira grande invenção humana. Em seguida, temos a invenção da escrita, com as primeiras
folhas de papiro. Depois, temos a invenção da imprensa, por Gutemberg em 1442, a qual foi um
importante marco da civilização humana, permitindo a impressão dos primeiros livros.
Posteriormente, temos a reprodução do som e do vídeo e a invenção do rádio e da televisão. Em
1938, na Alemanha, foi a vez do computador. Com o passar dos anos, essa máquina foi sendo
aperfeiçoada recebendo uma nova dimensão e recursos cada vez melhores. A criação da internet
e da web, nos anos seguintes, significou um avanço ainda maior para a humanidade.
A comunicação mediada pelo computador (CMC), bem como a aprendizagem de
línguas mediada por computador (CALL Ŕ Computer-assisted language learning) têm ganhado
força nos últimos anos. Vários são os linguistas dedicados à pesquisa sobre o assunto, a saber
Garcia (2004), Paiva (2003), Souza (2005), entre outros.
O uso do computador no ensino de LE/L2 não é, todavia, muito recente. Ele tem sua
presença registrada em todas as abordagens de ensino de LE/L2 por nós conhecidas. No CALL
behaviorista, o papel do computador era o de um tutor mecânico que nunca ficava cansado e
sempre permitia aos alunos trabalhar sozinhos, fornecendo-lhes exercícios de repetição
sequenciados e verificando a eficiência das suas respostas (WARSCHAUER; HEALEY, 1998).
Com base no construtivismo-interacionista de Piaget (final da década de 50), acreditavase que, por meio do CALL comunicativo no ensino e aprendizagem de LE/L2, a Ŗaprendizagem
acontecia por etapas que estavam diretamente ligadas ao desenvolvimento mental de cada
estudante [...], sem levar em conta o contexto histórico socialŗ (BARROS; CAVALCANTE,
2000, p. 25).
Devido à influência da teoria construtivista socio-interacionista na nova abordagem
conhecida como CALL integrativo, o computador passa a ser visto como instrumento mediador
entre o aprendiz e o conhecimento no ensino e aprendizagem de LE/L2 (WARSCHAUER;
HEALEY, 1998).
O uso de computador e internet no processo de ensino e aprendizagem tem suas
vantagens e desvantagens. Como vantagens, podemos citar: a) motivar os alunos para aprender
devido à quantidade de recursos audiovisuais e de hipertextos disponíveis, além de prover
material e público autênticos para aprendizagem; b) desenvolver a autonomia e a disciplina do
aprendiz ao estimular o gerenciamento da própria aprendizagem, entre outras.
Como desvantagens, podemos mencionar: a) muitas informações armazenadas no
espaço virtual não são atualizadas e/ou pouco confiáveis; b) alguns alunos e professores, por
não conhecerem e não dominarem essas ferramentas, rejeitam o seu uso e resistem em substituir
as aulas tradicionais às quais estão acostumados, entre outras.
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Segundo Paiva (2008), essa nova tecnologia (computador associado à internet) é
caracterizada por duas fases: Web 1 e Web 2. A primeira refere-se ao período em que o
internauta, assim chamado o usuário de internet, apenas consumia as informações
disponibilizadas na rede. Por outro lado, a segunda fase é a atual que vivenciamos e a que nos
permite não só consumir, mas também produzir conteúdos diversos e divulgá-los nesse espaço
virtual. Das várias ferramentas características da Web 2, podemos citar as seguintes, com base
nos estudos de Garcia (2004) e Paiva (2008): e-mail, lista de discussão (mailing lists), fórum de
discussão (newsgroups), rede social, youtube, messenger, fotolog, blog.
O blog, recurso tecnológico por nós pesquisado, pode ser compreendido como Ŗum site
regularmente atualizado, cujos posts (entradas compostas por textos, fotos, ilustrações, links)
são armazenados em ordem cronologicamente inversa, com as atualizações mais recentes no
topo da páginaŗ (INAGAKI, 2005, p. 1).
O surgimento recente não impediu, nem sequer dificultou a proliferação dos blogs. De
acordo com Richardson (2005), no ano de 1999, havia poucas pessoas que utilizavam esse
recurso. Hoje, entretanto, existem mais de 70 milhões de blogs, e a cada segundo é criado um
blog em alguma parte do mundo. Algumas pesquisas sobre o uso de blogs no processo de ensino
e aprendizagem podem ser citadas: Caiado (2007), Mota-Roth, Reis e Marshall (2007), Recuero
(2009), entre outras.
Metodologia
Nossa pesquisa é qualitativa, do tipo estudo de caso. De acordo com Nunan (1992, p.
79), Ŗum estudo de caso é a investigação de um caso no contexto em que ocorreŗ.2 Isso significa
investigar, por exemplo, uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma sala de aula, uma escola.
A pesquisa foi realizada em uma turma do 4º período do curso de Letras de uma
universidade pública do estado de Goiás. Teve como participantes uma professora de Inglês 4 e
dezesseis alunos.
O projeto, planejado pela professora Veridiana,3 consistia em criar um blog e utilizar
esse espaço para, principalmente, postagens de textos escritos em inglês. Assim, segundo relata
a professora no questionário e também na entrevista, seu objetivo principal com o blog era o de
desenvolver a habilidade de produção escrita em inglês dos alunos, não descartando a
possibilidade de trabalhar as demais habilidades dessa língua.
O tema do blog era livre. Por isso, os alunos poderiam falar de lugares no Brasil que já
visitaram, falar sobre si próprios, suas preferências, suas reflexões, entre outros assuntos.
Poderiam, também, acrescentar fotos, vídeos e personalizar o blog de acordo com o que
desejassem.
As atividades propostas para o blog foram realizadas em nove aulas, sendo sete
ministradas no laboratório de informática, e duas mistas, ou seja, metade da aula na sala
convencional e a outra metade no laboratório. Consideramos, para análise, três aulas típicas que
aconteceram exclusivamente no laboratório e cujas atividades propostas eram relacionadas ao
blog, por acreditarmos na possibilidade de termos uma visão mais ampla do processo e um
maior número de interações.
Para coletar os dados, utilizamos um questionário inicial com o intuito de traçar o perfil
dos participantes. Foram utilizadas também: gravações, em áudio e vídeo, das interações
ocorridas entre os participantes; observações de aulas seguidas de notas de campo da
pesquisadora para captar quaisquer informações que talvez passassem despercebidas pelas

2. Nossa tradução de: Ŗ... a case study is the investigation of that single instance in the context in which it
occursŗ. (NUNAN, 1992, p. 79)
3. Pseudônimo escolhido pela participante com o intuito de resguardar sua identidade. Os alunos
participantes desta pesquisa também escolheram pseudônimos.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

264

gravações; entrevistas e reflexão escrita para identificar as percepções dos participantes acerca
do desenvolvimento do projeto e os blogs produzidos pelos alunos.
Devido ao grande volume de dados obtidos, optamos por fazer uma seleção cujo critério
foi, basicamente, o de observar a ocorrência e semelhança de características identificadas. Os
dados foram analisados qualitativamente.
Apresentamos, a seguir, uma amostra da análise feita.
Análise
Conforme veremos a seguir, os dados analisados permitiram-nos classificá-los em
quatro categorias: a) interação presencial; b) interação virtual; c)percepções dos participantes e
d) casos dignos de nota.
Interação presencial: momentos de construção e desenvolvimento do projeto blog
A maior parte das aulas de Inglês 4, ministradas no laboratório de informática, foram
dedicadas à criação e ao desenvolvimento do blog e contemplou algumas etapas pré-definidas
pela professora, tais como: visita a outras páginas pessoais, criação de uma conta de blog,
escolha de leiaute, criação do perfil, gravação de uma mensagem de voz, além de várias
postagens de textos.
Durante a realização dessas etapas, pudemos observar momentos de interação,
negociação e scaffolding entre os participantes da pesquisa. Observamos também que a
interação presencial entre os alunos se dava de formas diferentes (interação entre os alunos do
grupo, interação entre os grupos, interação entre aluno e professora e interação no grupo maior),
com objetivos diversos (tirar dúvidas, realizar as atividades e tecer comentários a respeito da
disciplina de Inglês 4) e funções também diferentes (cooperar e colaborar). Vejamos o excerto a
seguir:
[1]

Bruna:
Helena:
Bruna:
Mª Eunice:
Helena:

Vamos gravar o que a gente tá falando. Aí ela pediu pra gente ir pensando no
que a gente vai falar.
Vamos escrever porque eu acho melhor.
Mas, falar o que, hein? (olhando pra Maria Eunice)
Por exemplo: My name is Maria Eunice, welcome to my blog. It's about
Goiânia.
Introduce ourselves, vamos lá.

(Trecho da aula 2)

Nesse excerto, podemos observar a interação entre alunas de dois grupos diferentes: Um
formado por Helena e Bruna e o outro, por Maria Eunice e Sophia. Ao perceber que as colegas
do lado estão em dúvida sobre o que devem falar na mensagem de voz, Maria Eunice interage
com as colegas com o intuito de oferecer ajuda, sugerindo um exemplo: My name is Maria
Eunice, welcome to my blog. It‟s about Goiânia. O auxílio oferecido é prontamente recebido
pelo grupo, uma vez que o introduce ourselves dito por Helena demonstra que ela compreendeu
o que deveria ser feito naquele momento. Esse exemplo nos mostra como a colaboração é
importante no processo de aprendizagem de línguas, visto que a ajuda dos colegas viabiliza a
execução da tarefa (FIGUEIREDO, 2006; VYGOTSKY, 1998). Outra característica que
podemos citar aqui é o uso da língua materna (scaffolding) por Helena ao dizer vamos lá com o
intuito de motivar a colega Bruna na realização da atividade proposta.
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Interação virtual: comentários postados
A interação virtual aconteceu basicamente por meio dos comentários sobre as postagens
nos blogs. A análise desses comentários permitiu-nos categorizá-los em três tipos: estrutura do
blog (leiaute, cores, gadgets,4 entre outros itens), conteúdo dos textos postados e assuntos
extras. Os comentários representaram uma oportunidade de interação, de compartilhar ideias e
de adquirir conhecimento.
Como foi dada aos alunos liberdade para a criação dos blogs, houve uma grande
diversidade de formatos, adereços e assuntos constituintes das páginas pessoais, fato que
chamou bastante a atenção dos participantes. A figura a seguir apresenta um comentário de João
e Maná a respeito do texto postado sobre Caldas Novas, cidade-tema do blog de Eveline:

Figura 1: Comentário de João e Maná para Eveline em 20/10/2008

Como podemos ver nessa figura, após cumprimentar Eveline, João e Maná afirmam ter
gostado muito do blog da colega e aproveitam a oportunidade para contar que já estiveram na
cidade de Caldas Novas. O fato de João e Maná falarem a respeito de conhecerem essa cidade é
um comportamento característico de pessoas que interagem no mundo real, ou seja, quando
alguém fala sobre determinado lugar que seu interlocutor conheça, este rapidamente tece alguns
comentários a respeito desta localidade. No final, os colegas de Eveline comentam a respeito
das fotos do lugar por ela postadas.
Percepções dos participantes sobre o laboratório de informática e o blog
As pesquisas qualitativas do tipo estudo de caso objetivam entender a complexidade e a
dinamicidade de um dado contexto e, para isso, tentam descobrir conexões entre experiências,
comportamentos e outras características que se mostrarem relevantes. Assim, é importante não
só observar o contexto em que os participantes estão inseridos e suas ações, mas também ouvilos e identificar suas percepções.
As opiniões dos participantes da pesquisa a respeito da utilização do laboratório de
informática para o desenvolvimento de atividades de LE/L2 no geral e o desenvolvimento do
projeto blog proposto foram organizadas em duas categorias de percepções: pontos positivos e
pontos negativos.
Sobre os pontos positivos, os participantes desta pesquisa consideraram o blog como:
instrumento motivador ao inovar as aulas de inglês/ elo entre a sala de aula e a realidade do
cotidiano; favorecedor da aquisição de conhecimentos que podem ser usados em outras
situações que não somente a de aprendizagem de uma LE/L2; colaborador para o
desenvolvimento das habilidades de escrita, de leitura e de oralidade em língua inglesa;

4. Gadgets referem-se aos recursos que podem ser incluídos na página pessoal, tais como dicionários,
relógios, links para outras páginas da internet, estações de rádio, registro do número de visitas etc.
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maximizador do tempo de estudo da língua e promotor da autonomia do aprendiz. Vejamos, a
seguir, um excerto que ilustra o blog como sendo positivo:
[2]

Ana:

Eu acho que o projeto é totalmente inovador porque ele faz você se aproximar da
língua de uma outra maneira. O estudo de língua nem sempre é prazeroso, no
contexto escolar, no contexto universitário, onde a gente está subordinado a nota, a
avaliação, a todo esse ambiente que ele é o tempo todo avaliativo e isso dificulta o
prazer de aprendizado da língua. E o blog traz a possibilidade de fazer uma
associação do estudo da língua com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, com a
linguagem mais coloquial, porque o blog é um gênero mais livre, menos preso a
padrões formais, então, isso favorece para que o pensamento flua de forma mais
livre e aí desenvolver melhor as habilidades de escrita, leitura e a própria oralidade
mesmo.

(Trecho da 2ª entrevista)

No excerto 2, Ana menciona o caráter inovador do blog por ele possibilitar o uso de
LE/L2 mais voltado para o cotidiano. Além disso, ela acredita que, por ser a página pessoal um
gênero mais livre que lhe possibilita se expressar com mais naturalidade, a Ŗescritaŗ, a Ŗleituraŗ
e a própria Ŗoralidadeŗ em LE/L2 podem se desenvolver com mais facilidade.
Como pontos negativos, foram citados: as más condições físicas do laboratório de
informática; quantidade e qualidade insuficientes de computadores para atender à demanda da
faculdade; o laboratório não é um lugar adequado para realização das aulas de Inglês 4; o pouco
conhecimento do idioma dificultou a realização do projeto; o blog mostrou-se como um
instrumento cujo formato foi desmotivador para a aprendizagem e, consequentemente, gerou a
dispersão de alguns alunos; não favoreceu o trabalho das quatro habilidades de maneira
equilibrada; tempo insuficiente; tempo demais para realização do blog; temas não agradáveis. O
trecho seguinte ilustra um ponto negativo atribuído ao blog por uma aluna:
[3]

Pesquisadora:
Helena:

Gostaria que você comentasse sobre o projeto blog no geral, agora que você já
tem uma visão do todo que foi feito, se tem pontos positivos e negativos.
No modo geral, eu acho que foi positivo. Eu acredito que dois cuidados
precisam ser tomados. [...] Primeiro: Não deixar que o blog tome o semestre
todo. O trabalho com o computador, na minha opinião, tem que ser... ele não
deve ser o principal. As aulas na sala, na minha opinião, são fundamentais. É
não ficar um semestre inteiro concentrado nisso, eu penso que o professor pode
até colocar desde o começo do semestre de fazer o blog e tal e desenvolvê-lo ao
longo do semestre, mas tomar cuidado pra não virar só isso, tudo girando em
torno de computador.

(Trecho da 2ª entrevista)

A opinião de Helena a respeito da importância da sala de aula para as aulas de LE/L2 é
corroborada pelos estudos de Hoffman (1995, 1996) e Rodrigues (1999), entre outros. De
acordo com esses autores, o advento das TIC trouxe o medo de se extinguir o papel do professor
e até mesmo da sala de aula no processo de ensino e aprendizagem. Todavia, as inúmeras
pesquisas na área têm nos permitido observar que a figura do professor e o espaço da sala
convencional estão longe de serem eliminados. O que tem acontecido é uma redefinição de
papéis, ou seja, o professor tem deixado de ser o transmissor de conhecimento, passando a ser
um facilitador, um mediador. Além disso, outros ambientes, como laboratórios de informática,
têm sido considerados como espaços complementares para o desenvolvimento da aprendizagem.
Além dos pontos positivos e negativos mencionados pelos alunos, algumas atitudes
deles nos chamaram a atenção e, por isso, decidimos registrá-las aqui como casos merecedores
de nota.
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Casos dignos de nota: aspectos motivacionais
Durante a realização do projeto blog, proposto pela professora Veridiana, um fato
interessante aconteceu e, por isso, achamos pertinente registrá-lo aqui. Sophia desenvolveu o
projeto para a disciplina de Inglês 4 junto com sua colega de sala Maria Eunice, conforme já
mencionamos. Além disso, por sua própria iniciativa, ela decidiu criar outro blog, agora
individual e escrito em língua portuguesa, conforme ela mesma relata:
[4]

Sophia:

Penso ser necessário o incentivo do uso do blog, porque nele se pode colocar
coisas interessantes, além de ser o reflexo do dono. A título de curiosidade, eu
elaborei um blog, só que em português, e sempre quando posso, o atualizo.

(Trecho da reflexão escrita)

A iniciativa de Sophia para criar outro blog revela que a sua experiência em realizar a
proposta da professora para a disciplina de Inglês 4 foi positiva e agradável a ponto de ela
decidir fazer outro. Conforme ela afirma na segunda entrevista e também na reflexão escrita, a
criação do blog como meio para aprender inglês possibilitou-lhe aprendizagens diversas, tais
como o aprimoramento para navegação na internet e a utilização de ferramentas disponíveis
nesse ambiente, as quais poderão ser-lhe úteis em outras situações. Sophia viu no blog um
espaço criativo que disponibiliza vários recursos para registrar suas experiências, impressões
etc.
A atitude de Sophia confirma a expectativa da professora com o projeto proposto,
conforme vemos nesse trecho. A professora Veridiana esperava que o blog pudesse servir como
uma oportunidade para os alunos utilizarem a LE/L2 em um contexto real de comunicação,
desenvolvendo-a, e também que os alunos tornassem-se mais motivados e autônomos. Assim,
percebe-se que, a partir do projeto desenvolvido, alguns alunos, intrinsecamente motivados,
tornaram-se mais autônomos, o que corrobora os estudos realizados por Paiva (2005), Caiado
(2007) e Motta-Roth, Reis e Marshall (2007).
Considerações finais
Quando falamos a respeito de um projeto que utiliza as TIC, com destaque para o
computador e a internet, algumas pessoas podem pensar que a interação do tipo presencial
dificilmente ocorre, sendo mais propícias as trocas dialógicas que acontecem no meio virtual.
Todavia, de acordo com os objetivos da professora Veridiana, o uso de blogs nas aulas de Inglês
4 permitiu à turma não só interação virtual, mas também presencial. Isso aconteceu
principalmente quando as aulas de LE/L2 eram ministradas no laboratório de informática e os
alunos realizavam atividades diversas relacionadas ao projeto.
Em nossa pesquisa, investigamos o blog como um dos recursos da TIC utilizado no
processo de ensino e aprendizagem de língua inglesa. Assim, observamos que o trabalho com a
blogosfera tem o potencial de favorecer as interações do tipo presencial e virtual entre os alunos
e entre os alunos e o professor, durante as quais eles negociam significado, forma e conteúdo, e
oferecem e recebem scaffoldings. Além disso, o blog pode também contribuir para motivar os
alunos e também para desenvolver a autonomia deles em relação à própria aprendizagem de
LE/L2, provavelmente por se tratar de um recurso recente da internet, capaz de oferecer
materiais autênticos e públicos reais para uma comunicação significativa (PAIVA, 2005).
As discussões apresentadas neste trabalho são apontamentos ainda iniciais e que não
pretendem, portanto, esgotar o tema. Esperamos, com este estudo, poder contribuir para a
pesquisa na área de ensino e aprendizagem de línguas ao propor uma discussão e reflexão
acerca da temática e instigar novas pesquisas sobre este campo ainda pouco explorado. Desta
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forma, finalizamos este capítulo com uma pergunta que originou o título da nossa dissertação de
mestrado:5 Você já blogou hoje?
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PERFIS DE COMPETÊNCIAS DE PROFESSORES
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) EM SERVIÇO
E SUA PERMEABILIDADE A MUDANÇAS*
Kátia Andréa da Silva Falcomer (Casa Thomas Jefferson)
ABSTRACT: Several studies have revealed that, due to various factors, few public schools teachers of
English as a foreign language have the opportunity of professional development. In a partnership project
between a Binational Center in Brasília and The Embassy of The United States of America, a group of
teachers participated in a continuing education course that had the main objectives of improving the
teachers‟ mastery of the target language and developing their teaching practice. This study deals with the
investigation of the FL teaching competences of this group of teachers based on the definition of
competences proposed by Almeida Filho (1993).
KEYWORDS: continuing education for FL teachers; EFL teacher development; language teaching
competences.
RESUMO: Diversos estudos têm revelado que, devido a vários fatores, poucos professores de Língua
Inglesa de escolas públicas têm a oportunidade de dar continuidade à sua formação após a graduação.
Num projeto de parceria entre um Centro Binacional em Brasília e a Embaixada dos Estados Unidos da
América, um grupo de professores participou de um curso de formação continuada cujas principais
metas eram aprimorar o domínio da língua-alvo e desenvolver a prática de ensino do idioma. Este estudo
procurou investigar as competências de ensino de LE desse grupo de professores com base na definição
de competências proposta por Almeida Filho (1993).
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; desenvolvimento do professor; competências.

Introdução
As competências do professor de Língua Estrangeira (LE) constituem um dos tópicos
pertinentes à formação de agentes do processo de ensino/aprendizagem de línguas, que por sua
vez são parte integrante da agenda de pesquisa aplicada brasileira de interesse de pesquisadores
em Linguística Aplicada (LA) e de professores de línguas. Desde a terminologia clássica usada
por Chomsky em 1963, expandida por Hymes em 1971 e por Canale em 1983 (ALMEIDA
FILHO, 2005), vários têm sido os estudos direcionados às demais competências dos
professores, além daqueles voltados à da linguístico-comunicativa.
Todavia, quando o termo Ŗcompetênciaŗ é usado entre professores e pesquisadores
ainda há a predominante associação ao Ŗser ou não competenteŗ, a estar ou não propriamente
capacitado para exercer a profissão (BASSO, 2008b). E é nesse dilema que os professores da
rede pública de ensino muitas vezes se encontram. Eles se percebem numa encruzilhada entre o
que sabem, quanto sabem, como podem produzir o ensino de línguas no contexto em que
lecionam e o que gostariam ou sabem ser necessário saber buscando integrar tais expectativas à
sua realidade.
Conforme ressalta Basso (2001, p. 313) por mais que a universidade cumpra o seu
papel, nunca haverá a garantia de que os futuros professores constituirão ou farão suas aulas ou
seu ensino baseados nas discussões feitas com seus professores durante a graduação, porque os
professores, mesmo os mais iniciantes, trazem sempre uma noção enraizada em seu ego, que se
partilha agora num noviço profissional, de como fazer para ensinar uma nova língua, noção esta
que os formadores de Letras não conseguem modificar ao longo do curso (BASSO, 2006).

*

Este trabalho decorre de minha Dissertação de Mestrado, intitulada ŘPerfis de Competências de
Professores de Língua Estrangeira (Inglês) em Serviço e sua Permeabilidade a Mudançasř (Falcomer,
2009), apresentada ao Programa de Mestrado em Linguística Aplicada da UnB, sob orientação do Prof.
Dr. José Carlos Paes de Almeida Filho.
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Um bom curso de formação para professores em serviço vai ao encontro das
necessidades daqueles que têm sede de aprender mais, ler mais, trocar ideias. Assim, por meio
de um projeto inovador entre a Embaixada dos Estados Unidos da América e o Centro
Binacional de Brasília, foi oferecida aos professores de Língua Inglesa da Secretaria de
Educação do Distrito Federal (SEDF), a oportunidade de participar de um curso de formação
continuada no qual aprimorar o domínio da língua-alvo e desenvolver a prática de ensino do
idioma eram as principais metas.
A produção deste trabalho teve como interesse acompanhar o grupo de professores
inseridos no curso de formação mencionado. Essa pesquisa configurou-se como um estudo de
caso que teve por objetivo primordial analisar as competências que quatro professores-alunos
participantes apresentaram ao iniciar o curso, durante e ao final do mesmo, no intuito de
investigar se houve alterações nas competências no período do curso de formação. Como base
para a análise, foi adotada a definição de Ŗcompetênciaŗ proposta por Almeida Filho (1993,
1999, 2004, 2006). Dessa maneira, pretendemos também averiguar se a formação continuada
pode influenciar as Ŗcompetênciasŗ já instaladas nos professores envolvidos.
O curso, ministrado na língua-alvo, é composto de dois módulos com duração de um
semestre letivo cada um e com carga horária de 60 horas/aula, totalizando 120 horas/aula. O
primeiro módulo é dedicado ao estudo gramatical da língua em nível intermediário e à produção
de textos escritos. O segundo módulo é dedicado ao estudo de aspectos teóricos da metodologia
de ensino da Língua Inglesa e sua aplicabilidade à realidade do contexto escolar dos
professores-alunos.
Para esta pesquisa, o primeiro módulo compreendeu o período entre 25/08/2007 e
15/12/2007 e o segundo compreendeu o período de 01/03/2008 a 28/06/2008. Os professoresalunos tiveram encontros semanais com duração de quatro horas/aula por encontro. No intuito
de selecionar evidências para a pesquisa proposta, questionários, entrevistas, documentos
oficiais e documentos pessoais foram utilizados como instrumentos de coletas de dados.
As definições de competência segundo a Linguística
Competência e desempenho é um importante par de conceitos na Linguística e vem, ao
longo do tempo, atraindo o interesse e a dedicação de vários linguistas. Muitos deles têm
contribuído para esta ciência através de suas tentativas de ilustrar e classificar os conceitos
desses dois termos. Assim, como é possível acompanhar na breve revisão literária a seguir, a
distância e distinção entre competência e desempenho feita por Chomsky é certamente diferente
da posição dos linguistas atuais (ZENG, 2007).
Segundo Chomsky,1 a teoria Linguística relaciona-se primordialmente a um falanteouvinte ideal, numa comunidade-falante homogênea, que conhece sua língua perfeitamente e
não é afetada por condições gramaticalmente irrelevantes como limitações da memória,
distrações, mudanças de atenção e interesse e erros em empregar esse conhecimento da língua
num desempenho real (CHOMSKY, 1965, p.3).
A afirmação proferida há mais de quatro décadas parecia ser a posição dos fundadores
da então Linguística moderna, porque nenhuma razão convincente para mudá-la havia surgido
até aquele momento, conforme argumenta Chomsky. Porém o linguista expressa sua posição em
relação ao estudo do desempenho linguístico. Para ele (1965, p. 4), faz-se necessário considerar
uma variedade de fatores, entre eles a competência básica do falante-ouvinte. Assim, o autor
propõe a distinção entre competência Ŕ o conhecimento que o falante-ouvinte possui de sua
língua Ŕ e desempenho Ŕ o uso real da língua em situações concretas.

1. Todas as traduções foram feitas pela autora do trabalho.
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Para Widdowson (1996, p. 19), a distinção Ŗdesempenho-competênciaŗ feita por
Chomsky em 1963 remete em certo nível à distinção Ŗlangue-paroleŗ feita por Saussure.2
Ambos os linguistas, Chomsky e Sausurre, concebem que essa distinção representa uma
dicotomia semelhante entre conhecimento e comportamento e uma semelhante demarcação do
âmbito da investigação Linguística.
A distinção desempenho-competência vem, mais adiante, a ser neutralizada por Hymes
em 1972 para abranger sob a rubrica da competência tanto Řlangueř quanto os aspectos
comunicativos da língua. Scarcella e Oxford (1992, p. 68) afirmam que para Hymes, a
habilidade de falar uma língua competentemente implica não somente em conhecer sua
gramática, mas em saber com quem falar, quando falar e em quais circunstâncias.
Podemos, portanto, verificar que o termo Ŗcompetênciaŗ foi objeto de estudo de várias
pesquisas, tomando direções diversas. O mesmo tem sido utilizado nos estudos linguísticos para
descrever capacidades e conhecimentos do falante-ouvinte de uma dada língua, bem como
encontra-se correlacionado ora à questão Linguística, ora à questão comunicativa.
As competências do professor de Língua Estrangeira
A partir dos anos 90, conforme enfatiza Géglio (2006, p. 30), o termo Ŗcompetênciaŗ
toma uma maior dimensão no meio educacional brasileiro, sobretudo pela sua presença em
quase todos os documentos e diretrizes de educação e formação profissional editados pelos
órgãos oficiais. Várias pesquisas nacionais e internacionais se serviram do termo no contexto
educacional, entre elas encontram-se as elaborações teóricas organizadas pelo linguista aplicado
brasileiro Almeida Filho (1993, 1999, 2004, 2006) e pelo educador suíço Perrenoud (1999, 2000
a, 2000b, 2001).
Almeida Filho (1993) faz uso do termo Ŗcompetênciaŗ para descrever as capacidades,
atitudes e conhecimentos do professor de uma Língua Estrangeira, no caso, de inglês. Segundo
ele, cada professor age a partir de um combinado específico desses elementos desenvolvido até
o momento da observação.
Para esse linguista aplicado, um professor com uma trajetória desejável de
desenvolvimento deve apresentar as cinco competências a seguir: competência implícita,
competência linguístico-comunicativa, competência aplicada, competência teórica e
competência profissional.
Sobre sua definição, Almeida Filho complementa que
[...] as competências num dado momento de trabalho docente refletem,
portanto, a história de desenvolvimento do profissional / intelectual do
professor de língua. O termo desenvolvimento está sendo utilizado no sentido
de des-envolvimento , des-vencilhamento do professor, afastando-se do seu
fazer num presente contínuo de ensinar, ensinar e ensinar com pouca
consciência e com ainda menor consciência crítica do que produz como
processo de ensino. (ALMEIDA FILHO,1999, p.17)

2. Na publicação póstuma ŘCours de Linguistique Généraleř de Ferdinand de Saussure em 1915,
encontramos em sua teorização, uma separação entre langue (língua) e parole (discurso). Para aquele
linguista suíço, a língua é um sistema de valores que se opõem uns aos outros e que está depositado como
produto social na mente de cada falante de uma comunidade, possui homogeneidade e por isto é o objeto
da linguística propriamente dita. Diferente da parole (discurso) que é um ato individual e está sujeito a
fatores externos, muitos desses não linguisticos e, portanto, não passíveis de análise. (Disponível em
<http://www.wikipedia.org/wiki/saussure> Acesso em: 19/08/08)
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Segundo Almeida Filho (1993), a Řcompetência implícitař é a mais básica delas sendo
constituída de intuições, crenças3 e experiências pregressas e, que, freqüentemente, não é
conscientemente entendida pelo professor. O autor argumenta que a competência implícita se
instala em nós a partir das experiências de vida familiar, social e de escolarização que vamos
tendo ao longo da nossa existência.
Ao falar sobre a Řcompetência linguístico-comunicativař, Almeida Filho (1993) afirma
que essa é, sem dúvida, uma competência primordial para que o professor de línguas possa
desempenhar seu papel. O autor pondera que, quando o professor possui uma competência
linguístico-comunicativa para operar em situações de uso da língua-alvo, ele pode ensiná-la
num sentido básico ou tosco de ensinar. Dessa forma, ele ensina o que sabe sobre a língua e
envolve os aprendentes numa teia de linguagem na língua-alvo (ALMEIDA FILHO, 2004).
Alvarenga (1999) acrescenta à definição de competência linguístico-comunicativa
expressa por Almeida Filho numa comunicação pessoal. O linguista aplicado lembra que, por
meio da competência linguístico-comunicativa, o professor produz insumo de qualidade para
que seus alunos possam desenvolver sua própria competência. Ao professor cabe também ter
algum conhecimento metalinguístico da língua-alvo para que possa ensiná-la, mesmo quando
não se espera a apreensão da meta-linguagem pelos aprendentes.
Para Almeida Filho (1993), ao partir de uma competência implícita crescentemente
evidenciada e explicada por um novo e relevante saber teórico, pode-se chegar a uma outra
competência, que pode integrar novos conhecimentos teóricos à base instalada de crenças,
fundidos na competência implícita renovada agora reconhecível como qualitativamente outra - a
Řcompetência sintética ou aplicadař.
É na forma de uma competência aplicada que o professor vivencia na prática aquilo que
sabe e passa a saber dizer e pode articular como linguagem ou jargão. A competência aplicada é
aquela que capacita o professor a ensinar de acordo com o que sabe conscientemente (...)
(ALMEIDA FILHO, 1999).
Ao dar início à sua caminhada de formação na graduação, o futuro professor de LE já
começa a armazenar conhecimento formal. Os primeiros contatos com a teoria através de aulas,
de leitura, participação em seminários vão oferecendo ao futuro professor certo embasamento
teórico acerca do ensino de línguas. A Řcompetência teóricař é formada por esse conhecimento
formal e, segundo Almeida Filho apud Alvarenga (1999, p. 62), é
Aquela que vamos buscando nos escritos, nos resultados de pesquisa de
outros e que o professor já articula, de maneira que aquilo que ele faz vai
ficando mais próximo daquilo que sabe, que leu e que já sabe articular. A
capacidade do professor de articular teorias pessoais (informais) com teorias
formais estudadas é a base fundamental da competência aplicada tão
desejada.

Segundo Almeida Filho (2004, p. 13), a Řcompetência profissionalř baliza o
desenvolvimento parcial de cada competência através da reflexão e sinaliza horizontes
profissionais desejados que se buscarão incessantemente quando a reflexão tiver lugar garantido
no exercício do trabalho. Nessa tarefa, o professor se descobre como profissional com valor
social, portador de deveres e direitos que o tornam socialmente digno.
Saraiva (2005) reforça que, além de precisar estar profissionalmente atualizado, o
professor de língua estrangeira precisa possuir também plena compreensão do processo
educacional global. Saber fazer não basta, é preciso estar pronto para refletir sobre a sua prática,
ser capaz de explicá-la, além de estar ciente das razões que o faz obter os resultados que obtém.
3. Barcelos (2006, p. 18) define crenças como uma forma de pensamento, como construções da realidade,
maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, coconstruídas em nossas experiências e
resultantes de um processo interativo de interpretação e (re)significação. Para a autora, crenças são sociais
(mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais.
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É preciso que o profissional tenha um perfil de qualificação que lhe permita construir itinerários
profissionais com mobilidade e flexibilidade.
As cinco competências no curso de formação continuada
Conforme citado, o curso de formação foi dividido em dois módulos com duração de
um semestre letivo cada. No primeiro módulo, os alunos foram expostos a uma revisão
gramatical da Língua Inglesa, em nível intermediário, durante a qual o conteúdo foi apresentado
de maneira indutiva. A habilidade de escrever foi também trabalhada por meio do estudo de
técnicas de produção de texto. Várias atividades foram desenvolvidas ao longo do semestre para
dar suporte ao conteúdo previamente programado para essa primeira parte do curso. Assim,
como o foco principal do curso no primeiro módulo foi o estudo da língua, foram investigadas
mudanças na Competência Linguístico-Comunicativa dos professores-alunos.
No segundo módulo, os encontros foram dedicados ao estudo da metodologia do ensino
da Língua Inglesa. Ao longo dessa segunda parte do curso, os professores-alunos leram muitos
textos teóricos sobre o ensino da língua, assistiram a vídeos com aulas reais de língua inglesa
ministradas em outros países não falantes da língua, trabalharam individualmente, em pares e
em grupos para refletirem sobre sua prática, produziram textos reflexivos, simularam aulas
colocando em prática algumas técnicas, observaram aulas no Centro Binacional e produziram
relatórios sobre as aulas observadas. Ao analisar a participação dos professores-alunos nessas
atividades, foi possível comparar a competência de uso da língua com as demais Competências.
Durante o módulo de gramática, foram ministrados testes escritos. Estes serviram como
registros para a análise da Competência linguístico-comunicativa dos participantes. Ao
analisarmos os resultados de todos os testes escritos, podemos notar que todos os participantes
apresentaram resultados melhores nos testes escritos administrados durante e ao final do curso
quando comparados com os resultados dos testes aos quais eles foram submetidos antes do
começo do curso de formação. Lembramos que o objetivo do teste de nivelamento aplicado aos
professores-alunos foi o de sondar se os mesmos possuíam o nível mínimo para acompanhar o
curso e não se dominavam esse ou aquele conteúdo gramatical especificamente. No caso dos
testes administrados ao longo do primeiro módulo do curso de formação, os mesmos foram
elaborados em consonância com os conteúdos trabalhados durante as aulas, o que pode ter
direcionado a atenção dos professores-alunos.
Entretanto, a exposição freqüente a insumo relevante durante o curso, bem como a
motivação intrínseca dos professores-alunos podem ter agido como molas propulsoras para que
a aprendizagem de aspectos sistêmicos da língua-alvo acontecesse. No caso dos participantes
com notas mais altas desde o teste de nivelamento, imaginamos que o módulo de gramática e
redação tenha sido um momento de revisão e consolidação de conteúdos estudados
anteriormente, pois a margem para progresso nestas áreas era limitada. Para os participantes que
tiveram um aproveitamento em torno de 60% no teste de nivelamento, foi observado um
progresso acentuado no primeiro módulo do curso de formação. Entre outros fatores, podemos
relacionar tais desempenhos à maneira como alguns dos tópicos abordados foram estudados
detalhadamente pelos participantes e também ao fato de que a revisão tenha sido de fato baseada
em conteúdos há muito não estudados.
Como subcompetências da competência Linguística trabalhadas pelos professores,
Almeida Filho menciona o conhecimento metalinguístico e metacomunicativo, ou seja, o
conhecimento de dizer nomes, definir termos e explicar regras gramaticais e socioculturais. De
acordo com os testes escritos analisados, é provável que os participantes tenham desenvolvido
as subcompetências mencionadas, uma vez que a metalinguagem foi freqüentemente usada em
diversas questões dos testes. Observamos que nas questões dos testes em que o uso da
metalinguagem foi exigido nas respostas, os professores-alunos foram capazes de responder a
maior parte delas.
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Considerando toda a nossa análise, os dados evidenciam que, dos quatro participantes
da nossa pesquisa, os que mais desenvolveram a competência linguístico-comunicativa durante
o curso de formação foram aqueles que haviam obtido resultados mais baixos nos testes de
admissão ao curso. A participante que obteve os maiores resultados nos testes de admissão,
comparada aos demais participantes, teve um desenvolvimento satisfatório da competência
linguístico-comunicativa durante o curso de formação, mantendo-se com os maiores resultados
nos testes. Segundo os dados, um outro participante, por sua vez, manteve sua competência
linguístico-comunicativa estável durante o curso de formação. Ao buscarmos compreender o
motivo dessa estagnação, retomamos às informações sobre a experiência e tempo de serviço dos
participantes na SEDF para investigarmos se alguma das peculiaridades dos participantes
poderia ter influenciado os resultados. Assim, tais informações levam-nos a pressupor que, por
ser o mais experiente do grupo, tal participante não estivesse aberto a alterações nessa
competência por julgar que sabia o suficiente da língua para ensiná-la.
Conforme registramos, o segundo módulo do curso de formação foi dedicado ao estudo
de aspectos teóricos da metodologia de ensino da Língua Inglesa e sua aplicabilidade à realidade
do contexto escolar dos professores-alunos. Depois da leitura dos textos e da discussão dos
temas, os professores-alunos fizeram sessões reflexivas sobre sua prática culminando em relatos
escritos descrevendo suas aulas e refletindo sobre suas escolhas desde o planejamento de
atividades à execução das mesmas, bem como a gestão da sala de aula.
Quando da análise das narrativas escritas dos participantes, foi possível identificar
alguns aspectos da competência implícita. Ao conversarmos com os professores e
questionarmos o porquê de determinadas escolhas ou ações descritas nos relatos, eles não
conseguiram explicar o motivo ou motivos que os levaram a agir de determinada maneira, o que
nos levou a acreditar que suas ações devem estar ligadas às suas experiências pregressas.
Dos elementos levantados neste estudo, observamos que com a leitura e discussão de
textos específicos da sua área de atuação, o conhecimento teórico que os professores-alunos
traziam consigo da época da graduação era severamente limitado e pode ter sido
significativamente aprimorado. O segundo módulo do curso ofereceu abundantes oportunidades
para que os professores-alunos desenvolvessem a competência teórica.
Ao serem questionados numa entrevista sobre o conhecimento prévio que possuíam
acerca de aspectos teóricos da metodologia de ensino da Língua Inglesa, os participantes
relataram que o contato que tiveram com essa disciplina havia sido na graduação apenas e de
forma superficial.
Quando tratamos da competência implícita, analisamos excertos de uma narrativa
escrita dos participantes em que eles se expressaram sobre a maneira como costumavam lidar
com atividades em grupos. Naquele momento, nos dedicamos a buscar indícios da manifestação
da competência implícita que nos três casos se revelou em forma de crenças. Numa outra parte
da narrativa, os participantes discorreram sobre como passaram a ver as atividades em grupo
depois da leitura de textos que abordaram vários aspectos daquelas atividades. Nosso objetivo
era analisar através da comparação das duas partes da narrativa se os professores-alunos
passaram a fundamentar suas ações na teoria subjacente ao processo de ensino/aprendizagem da
Língua Inglesa, voltando, portanto, nossa atenção à competência teórica dos participantes.
O contato com a teoria faz com que o professor em serviço fundamente seu
conhecimento e Ŗsaiba explicar por meio de termos e teorizações explícitas e articuladas como
se dá o processo de ensinar e aprender língua(s).ŗ (Almeida Filho, 2004, p. 13) Podemos
perceber nos excertos analisados que os participantes demonstraram ter apreendido dos textos
lidos alguns dos aspectos abordados; como, por exemplo, envolver os alunos na atividade
proposta desde o momento das instruções e dar a cada membro de cada grupo a
responsabilidade de uma parte da tarefa para que o objetivo do grupo seja atingido.
Numa outra oportunidade, fizemos uso de outro instrumento de coleta de dados na
tentativa de captar manifestações de alteração nos perfis de competências dos participantes da
pesquisa por outro ângulo. Os quatro participantes foram convidados a assistir juntamente com a
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pesquisadora a três segmentos de vídeos produzidos a partir de aulas reais de Língua Inglesa
como segunda língua em diferentes países. Os vídeos eram parte do material didático utilizado
durante o curso. Antes do início da apresentação dos vídeos, a pesquisadora explicou aos
participantes como a atividade seria conduzida. Ao final de cada segmento, a pesquisadora
lançaria uma pergunta geral sobre o tópico abordado no vídeo para que os participantes
comentassem sobre o que assistiram, relacionando os principais aspectos focalizados na aula
apresentada ao que os participantes haviam estudado durante o curso de formação continuada e
também à sua prática. Esta atividade foi filmada para que uma análise mais detalhada pudesse
ser feita.
A discussão acerca dos tópicos abordados nos excertos de vídeos apresentados
transcorreu normalmente. Os quatro participantes se revezaram ao falar, seguindo as instruções
dadas no início da atividade; relacionaram a teoria estudada aos aspectos da aula que mais lhes
chamaram a atenção e, paralelamente, comentaram sobre a maneira como lidam com o assunto
em questão na prática.
Os participantes demonstraram suficiente domínio da língua-alvo para discutir os temas;
apesar de uns possuírem proficiência maior do que outros, todos conseguiram realizar a tarefa
proposta. Cada um dos três vídeos abordou um tema diferente: organização da sala de aula,
aprendizagem e disciplina. Nas três situações os participantes foram capazes de demonstrar por
meio de linguagem e vocabulário adequados embasamento teórico com os quais se manifestar
sobre os temas e relacioná-los a sua prática, explicando o porquê de agirem de tal maneira em
tal situação. Em alguns momentos, os participantes chegaram a mencionar como lidavam com
determinada situação antes de terem conhecimento do respaldo teórico relacionado e como
passaram a fazê-lo após a leitura de textos sobre o tema.
Considerando a definição de competência aplicada, percebemos que ela é de difícil
sondagem, uma vez que as respostas que obtivemos foram frutos da percepção dos próprios
participantes da pesquisa. Por meio dos relatos que os professores-alunos produziram sobre suas
aulas não podemos assegurar se as transformações estão de fato acontecendo ou se na narrativa
está a manifestação do desejo de que elas ocorram. Entretanto, ressaltamos que a presença do
desejo não é algo irrelevante já que ele cria um horizonte para as inovações na trajetória de
ensino.
Ao analisarmos tais relatos, observamos que pode haver indícios de que eles já estejam
colocando em prática alguns dos conceitos aprendidos durante o curso. Tais conceitos foram
relacionados aos textos lidos e discutidos entre os professores-alunos para que houvesse
reflexão sobre a Ŗaplicabilidade do conteúdoŗ ao contexto de ensino de cada um deles.
Almeida Filho (2006) enfatiza que a competência profissional é a capacidade maior de
mobilização, avaliação dos recursos e intervenção nas outras competências a partir de um
conjunto de conhecimentos/concepções, capacidade de ação e atitudes que têm a ver com o ser
professor(a) de língua(s) reflexivo. Cabe ao professor buscar conhecer seu estágio atual de
competência profissional para, na compreensão da sua composição, capacidades e atitudes
começar algum movimento para desenvolvê-la. Para o linguista aplicado, querer desenvolver a
competência profissional é permitir-se crescer na ética, nos valores morais, na consciência do
Ŗeu professorŗ. É tomar iniciativas para crescimento, mesmo que esse só venha a ser alcançado
a longo prazo.
Com base na definição de competência profissional proposta por Almeida Filho, acreditamos
que os professores-alunos se mostraram dispostos a desenvolver tal competência no momento
em que se inscreveram para participar do curso de formação continuada. O desejo de se
profissionalizar, de se manterem em contato com colegas da mesma área, de voltar a estudar a
disciplina que ministram é um grande exemplo de re-mobilização da competência profissional.
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Considerações finais
Quando analisamos os registros coletados, optamos por agrupá-los e analisá-los dentro
de cada uma das competências. Contudo, alguns dados nos forneceram sinais de mais de uma
competência, o que nos possibilitou relacionar as competências em evidência, conduzir uma
nova análise e conceber outras associações interpretadoras. Quando nos voltamos às perguntas
de pesquisa, percebemos que o mesmo fato poderia ocorrer. Assim, ao discorrermos sobre os
perfis de competências dos professores-alunos, procuramos novamente apresentá-los à luz da
análise de cada uma das competências cientes de que, por vezes, os perfis de competências
poderiam se entrelaçar.
Com base em nossa análise acerca da competência linguístico-comunicativa, dois dos
participantes já possuíam um bom domínio oral do idioma no início do curso de formação.
Nestes casos, o curso lhes proporcionou oportunidades para a prática oral e aprimoramento do
idioma. Paralelamente, ambos demonstraram ter melhorado o domínio da metalinguagem. Já os
dois participantes que possuíam um desempenho intermediário quando do início do curso,
tiveram a oportunidade de desenvolver o conhecimento geral da Língua Inglesa e de se
expressar com mais confiança na língua-alvo, conforme pudemos perceber na filmagem da
entrevista em grupo que a pesquisadora conduziu sobre três segmentos de vídeo aos quais os
participantes haviam assistido.
Ao investigarmos as manifestações da competência implícita dos participantes no
ensino da língua-alvo, pudemos perceber que, de uma forma ou de outra, todos se apóiam em
crenças ou experiências pelas quais passaram como aprendizes da língua ou mesmo como
professores em situações anteriores, para o uso de determinadas atividades ou tomada de
decisões nas turmas atuais.
Bandeira (2003) afirma que o professor constantemente
enfrenta situações inesperadas e que é nesse contexto que a competência implícita é mobilizada
para cumprir a sua função. Concordamos com Bandeira e nos foi possível identificar na fala dos
participantes de nossa pesquisa algumas passagens que ilustram tais situações. Entretanto, em
nosso estudo apuramos que além dos momentos inesperados em que o professor tem de agir, a
competência implícita é também muitas vezes mobilizada no momento do planejamento das
aulas.
Os professores-alunos participantes da nossa pesquisa demonstraram que, ao planejar
suas aulas, optam por determinadas atividades ou procedimentos metodológicos para atingir os
objetivos propostos por acreditarem que certas atividades não terão sucesso em determinadas
turmas. O mesmo se aplica ao insucesso no uso da língua-alvo durante as aulas nas turmas com
as quais eles lidam, no caso turmas do ensino regular da rede pública, e ao ensino baseado na
gramática. Isto pode ser uma indicação de que o ensino de LE nas escolas públicas do DF hoje
tem muitos aspectos em comum com o ensino de LE de décadas atrás, uma vez que os
professores tendem a reproduzir aulas com base em suas experiências de vida.
No que tange à competência teórica, ao chegarem ao curso de formação, os
participantes demonstraram possuir pouco conhecimento teórico sobre o processo de
ensino/aprendizagem de línguas por terem tido, conforme afirmaram, pouco contato com esse
conteúdo durante a graduação, bem como no decorrer de suas experiências profissionais.
Contudo, ao serem expostos ao conteúdo teórico sobre a metodologia do ensino da Língua
Inglesa no segundo módulo do curso de formação continuada, os quatro participantes dedicaram
muita atenção aos tópicos abordados e demonstraram grande habilidade em compreender os
conceitos teóricos e em relacioná-los à sua prática.
Ressaltamos aqui a entrevista em grupo que conduzimos em que, após assistir a três
segmentos de aulas de língua inglesa em outros países, os professores-alunos conversaram sobre
aspectos teóricos que se aplicavam às aulas assistidas e, posteriormente, às suas aulas. Essa foi
uma rica oportunidade de observarmos o desenvolvimento da competência teórica e da
competência linguístico-comunicativa dos quatro participantes, já que a entrevista, conduzida na
língua-alvo, tomou a forma de um debate e os participantes se expressaram livremente.
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Pudemos perceber um avanço na capacidade dos quatro participantes em explicar como ensinam
a língua com base na teoria que estudaram e ao mesmo tempo em utilizar vocabulário específico
da área de ensino de línguas.
Ao mesmo tempo, considerando os dados revelados, pressupomos que houve também
um avanço na competência aplicada. Nesse exemplo da mesa-redonda, além de identificarem a
teoria acerca dos tópicos abordados nos vídeos, os participantes também a relacionaram à sua
prática. Pois conforme afirma SantřAna (2005), a competência aplicada Ŗenvolve também
elementos mínimos tais como conhecimento teórico (advindos das competências teórica e
implícita), reflexão consciente e sistemática sobre sua práxis.ŗ Pela análise conduzida,
concluímos que as mudanças mais relevantes na prática dos quatro participantes estavam
relacionadas à gestão da sala de aula, com destaque para o monitoramento dos alunos durante as
atividades e o planejamento de aulas.
Todavia, sabemos que nossa análise sobre o desenvolvimento da competência aplicada
é frágil. Não podemos ser conclusivos se as teorias estudadas no curso têm realmente acarretado
mudanças na prática dos professores-alunos uma vez que os dados que temos são frutos da
percepção dos próprios participantes da nossa pesquisa expressa em seus relatos. Ainda assim,
consideramos que os quatro participantes demonstraram avanço na incorporação da teoria
estudada e desenvolvimento da reflexão sobre a prática.
Consideramos o ingresso dos participantes no curso de formação por vontade própria,
num horário à parte da carga horária de trabalho, sem nenhum retorno financeiro imediato em
função do curso, como um despertar para o desenvolvimento da competência profissional.
Saraiva dos Santos (2005) afirma que tal despertar levaria, certamente, ao desejo de mudança.
Esse desejo, isto é, a vontade de agir e de fazê-lo melhor do que até então, está no cerne da
competência profissional. As evidências levantadas demonstram que a competência profissional
dos quatro participantes está em fase intermediária de desenvolvimento; contudo, apesar de se
moverem em ritmos diferentes, os quatro demonstram perspectiva esperançosa de
desenvolvimento dessa competência.
Finalmente, sintetizando a nossa análise das competências de ensino de LE desse grupo
de professores-alunos da SEDF inseridos no curso de formação continuada num Centro
Binacional em Brasília, observamos que no início do curso havia uma heterogeneidade na
competência linguístico-comunicativa dos professores, ao contrário das demais competências.
Esse grupo de professores, mesmo uns tendo uma maior proficiência do que outros na línguaalvo, ministram suas aulas na língua materna. Todo o grupo baseava sua prática
primordialmente em sua competência implícita, uma vez que a competência teórica permanecia
em larga medida incultivada. Esse fato excluía a competência aplicada do processo de
ensino/aprendizagem. A competência profissional também demonstrava estar num nível
uniforme de desenvolvimento para todos os participantes, porém tomando rumos prósperos,
sinalizando o desejo de mudança.
Chegando ao final deste estudo, percebemos o quão importante foi a decisão de unir os
dois campos de investigação Ŕ As competências do professor de LE e A formação continuada de
professores, criando um terceiro - As competências do professor de LE inserido num curso de
formação continuada, até então pouco explorado. Pudemos assim, com base nas cinco
competências, além de observar os benefícios que um curso de formação continuada pode
oferecer aos professores de Língua Estrangeira, acompanhar em que aspectos esses professores
demonstram avançar em seu desenvolvimento.
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POR TRÁS DA APRENDIZAGEM: EM QUE ACREDITA O (A) ALUNO (A)
INGRESSANTE DE LICENCIATURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA?
Tatiana Diello Borges (G-UFG-Campus Jataí)
Neuda Alves do Lago (UFG-Campus Jataí)
Vitalino Garcia Oliveira (G-UFG-Campus Jataí)
ABSTRACT: In this paper, we present the results of the research project “Unveiling freshmen and senior
students‟ beliefs about the process of English teaching/learning in the Modern Languages course: a
contrastive study”, sponsored by PROAPI/CAJ (Programa de Apoio a Projetos Institucionais do CAJ).
To collect and analyze the data, we used the qualitative methodology of a case-study. The instruments
were: semi-open questionnaire, narrative and semi-structured interview. The freshman student
participating in the study seemed to believe that one must have enthusiasm and attention to learn English,
and in the Modern Languages course students should start their language learning from elementary
levels.
KEYWORDS: English language teaching and learning; Beliefs; Modern Languages‟ student.
RESUMO: Este trabalho apresenta resultados do projeto de pesquisa “Desvendando as crenças sobre
ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos, ingressantes e concluintes, de Letras (Inglês): um
estudo comparativo”, financiado pelo PROAPI/CAJ (Programa de Apoio a Projetos Institucionais do
Campus Jataí da Universidade Federal de Goiás). A metodologia escolhida foi o estudo de caso e
questionário do tipo semi-aberto, narrativa e entrevista semi-estruturada foram os instrumentos
utilizados. A aluna ingressante parece possuir as seguintes crenças, dentre outras: é preciso ter
“entusiasmo e atenção” para aprender inglês e no curso de Letras (Inglês) os acadêmicos deveriam
aprender inglês desde o nível elementar.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino/aprendizagem de inglês; Crenças; Acadêmica de Letras.

Introdução
O construto crenças tem sido alvo de pesquisadores desde a década de 80 no exterior e,
no Brasil, a partir dos anos 90 (BARCELOS, 2004). Trata-se de um termo complexo e confuso
(PAJARES, 1992), cujo interesse surge a partir do momento em que, de acordo com LarsenFreeman (1998, p. 208-209), Ŗnós passamos a perceber os aprendizes como pessoas completas
com dimensões comportamentais, cognitivas, afetivas, sociais, experienciais, estratégicas e
políticasŗ.
Apesar das inúmeras definições que o termo vem ganhando ao longo do tempo, neste
trabalho consideramos as mesmas como sendo
construções da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus
fenômenos, co-construídas em nossas experiências e resultantes de um
processo interativo de interpretação e (re) significação. Como tal, crenças são
sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e paradoxais
(BARCELOS, 2006, p. 18).

Isso significa que as crenças de uma pessoa, fruto de sua experiência de vida, interferem
diretamente não só na maneira em que ela percebe o mundo à sua volta, como também exercem
influência direta no contexto social, entendido aqui, na perspectiva da sala de aula.
Sendo assim, neste trabalho analisamos as crenças de uma aluna ingressante do curso de
Letras (Inglês) da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, sobre o ensino/aprendizagem
de língua inglesa. Cabe mencionar que o presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa
intitulado ŖDesvendando as crenças sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos,
ingressantes e concluintes, de Letras (Inglês): um estudo comparativoŗ e financiado pelo
Programa de Apoio a Projetos Institucionais do CAJ (PROAPI/CAJ). Este projeto, iniciado em
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junho de 2008, contou com a participação, no referido ano, de cinco alunos do curso de Letras
(Inglês), sendo dois ingressantes e três concluintes. Neste artigo, por questões de espaço,
apresentamos os resultados obtidos de uma das participantes.
Organizamos este artigo em quatro partes. Na primeira seção, apresentamos os objetivos
geral e específico. Na segunda parte, trazemos a metodologia escolhida para a realização do
estudo, detalhando sua natureza, o contexto investigado, a participante, os instrumentos
empregados na coleta de dados e a análise dos resultados. Na terceira seção, apresentamos os
resultados obtidos. Por fim, trazemos as considerações finais do estudo.
Referencial teórico
Conforme mencionado na introdução deste trabalho, a investigação de crenças de
aprendizes acerca do processo de ensino/aprendizagem de línguas tem sido tema recorrente em
importantes pesquisas em todo o mundo, como exemplificam os estudos de Nicolaides e
Fernandes (2002) e Huang (2006), revisados a seguir.
De acordo com trabalho de pesquisa desenvolvido por Nicolaides e Fernandes (2002),
embasado, teoricamente, em diversos autores renomados, como Holec (1981), Boud, (1988),
Dickinson (1987), entre outros, a autonomia na aprendizagem de línguas estrangeiras (LE)
aparece como prática educacional crescente do mundo contemporâneo. Cada dia mais aceita e
usada como objeto de pesquisa entre docentes e discentes, tal prática se difunde em função das
necessidades específicas e ou funções de cada aluno (a utilização da LE para atividade
profissional e/ou lazer). A prática do aprendizado autônomo de línguas visa a descentralização
da figura de professor como ponto chave e do aluno como presença permanente em sala de aula
permitindo-lhe o aproveitamento e dinamização de tempo e espaço de acordo com suas
disponibilidades e necessidades.
Dentro do grupo pesquisado, a principal responsabilidade dada aos alunos foi de cumprir
com os prazos pré-estabelecidos chegando a um nível de aprendizado satisfatório. Na análise de
dados foi possível perceber a resistência dos aprendizes que, de modo geral, preferem responder
a estímulos que são feitos com frequência (em sala de aula - professor cobra, aluno responde),
pois para os mesmos, o tempo e pesquisas, autônomos, se tornam sem importância ou
relevância.
Para Nicolaides e Fernandes (2002), assim como para Cotterall (1999), a autonomia é
apontada como encorajamento para com o aluno e responsabilização do aprendiz pelo seu
caminho trilhado. Portanto, as discussões acerca das crenças do tema estão apenas começando e
devem ocupar espaço em congressos e devem servir de objeto de pesquisa para se chegar a um
ideal de metas e objetivos com tal estilo de aprendizado.
Em artigo intitulado Learner Beliefs of Language Learning Revisited (Crenças de
aprendizes de língua inglesa revisitadas), Huang (2006) afirma que crenças sobre aprendizagem
de línguas são de importância crucial para o sucesso ou fracasso de qualquer estudante no
estudo de uma língua estrangeira. Nesse artigo, algumas pesquisas recentes relativas a crenças
sobre aprendizagem de línguas são analisadas, assim como o construto crenças no contexto
chinês. O autor sugere que é prematuro afirmar que as crenças de aprendizes no contexto chinês
sofram influência de diferenças culturais. O autor sugere ainda que mais pesquisas devam ser
realizadas por meio de diferentes metodologias de investigação. Nesse estudo, Huang (2006) faz
ainda a revisão de alguns estudos recentes sobre crenças de aprendizes sobre o
ensino/aprendizagem de línguas, que são discutidos a seguir.
Assim, esse autor cita dois estudos de Horwitz (1987/88), idealizadora do questionário
BALLI (Beliefs About Language Learning Inventory), cujo objetivo era facilitar a identificação
de grupos minoritários ou indivíduos com diferentes opiniões.
O primeiro desses estudos foi conduzido na Universidade do Texas, em Austin, em
1987, tendo trinta e dois participantes de diferentes estágios de desenvolvimento, em turmas de
ESL (English as a Second Language). Os resultados sugerem o seguinte: (1) a maioria desses
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estudantes não acreditava que lhes faltasse capacidade para aprender uma língua, (2) 75% deles
acreditava que algumas línguas são mais fáceis de aprender do que outras e (3) muitas pessoas
acreditavam que a aprendizagem de uma língua seria apenas uma questão de tradução do inglês
e de aprender as regras gramaticais ou vocabulário.
Já no segundo estudo, de 1988, Horwitz investigou as crenças de 241 aprendizes em
estágio inicial de alemão, francês e espanhol. A autora chegou às seguintes conclusões: (1) 53%
dos alunos acreditavam que iriam aprender a falar outro idioma bem e (2) 43% deles pensaram
que iriam se tornar fluentes no idioma escolhido em dois anos, estudando apenas uma hora por
dia. De acordo com a autora, o choque entre essa alta expectativa inicial dos alunos em relação
ao aprendizado de LE e a realidade, poderia implicar em Ŗresultados negativos para muitas
línguasŗ Horwitz (1988, p. 292).
Mantle-Bromley (1995), por sua vez, usou o BALLI (com a omissão de um item e a
expansão de outro) para investigar as crenças que 208 alunos de Ensino Fundamental tinham em
comum com seus professores. Semelhante aos resultados obtidos por Horwitz (1988), os alunos
também subestimaram a dificuldade de aprender uma língua estrangeira. Dessa forma, os
autores chegaram às seguintes crenças, dentre outras: (1) 51% deles acreditavam que iriam
aprender a falar outro idioma também, (2) 69% acreditavam que poderiam se tornar fluentes em
uma L2 em dois anos ou menos e (3) 41% dos estudantes consideravam que algumas pessoas
nascem aptas para aprender um novo idioma, enquanto 26% acreditavam possuir essa
facilidade.
Ao concluirmos esta revisão de trabalhos, cujo enfoque são as crenças de alunos acerca
do processo de ensino/aprendizagem de línguas, percebemos o quanto o tema é relevante para
os diferentes estudos - seja ele o desenvolvimento da autonomia por parte do educando, seja na
relação entre crenças e contexto cultural, ou mesmo no estudo comparativo entre crenças de
alunos e professores. As crenças relacionadas diretamente aos alunos iniciantes, as quais
demonstram tendência a subestimar as dificuldades de se aprender uma nova língua, merecem
destaque, haja vista que podem ter relação mais próxima com as crenças que foram levantadas
nesse trabalho.
Objetivos
O objetivo geral deste estudo foi investigar algumas crenças de uma aluna iniciante do
curso de Letras (Inglês) da Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, sobre o processo de
ensino/aprendizagem desse idioma.
Os objetivos específicos foram: a) identificar as crenças gerais da aluna sobre a língua
inglesa e o curso de Letras (Inglês); e b) averiguar as suas crenças acerca do papel do professor
e de seu papel como aprendiz.
Metodologia
Optamos por realizar uma pesquisa qualitativa, na qual utilizamos o estudo de caso,
procurando perceber algumas das crenças de uma aluna ingressante do curso de Letras (Inglês)
acerca do processo de ensino/aprendizagem desse idioma. Segundo Martins (2002), o estudo de
caso, isto é, o Ŗestudo de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um
sistema educativo, uma pessoa ou uma unidade socialŗ, vem adquirindo grande aceitação junto
aos pesquisadores da área da educação.
A pesquisa, ora apresentada, foi realizada no campus de uma universidade pública, na
região sudoeste, no interior do estado de Goiás, junto ao curso de Letras com habilitação em
Inglês. Escolhemos esse curso dessa instituição específica pelo fato de ser uma licenciatura em
língua inglesa, curso cujas crenças discentes são o foco deste estudo, e porque os autores ali
trabalham, o que, certamente, facilitou a tarefa de coleta de dados. Com mais de uma década de
implantação, o curso de Letras (Inglês) naquela universidade federal vem sendo oferecido no

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

284

período noturno. Quase a totalidade dos alunos trabalha durante o dia, alguns se deslocam até o
campus em ônibus específicos de transporte escolar oriundos de cidades vizinhas. Desde 2004,
o sistema deixou de ser anual, passando para semestral, eliminando então a dupla licenciatura
(Português e Inglês), desde então opcional ou uma ou outra dentre as duas já mencionadas.
Gradativamente, os profissionais egressos do curso tem atuado no mercado de trabalho,
principalmente nos ensinos fundamental e médio local, ao contrário do que ocorria
anteriormente, quando as escolas mantinham professores com habilitação em outras áreas,
porém ministrando aulas de língua inglesa para preenchimento de carga horária. Pode ser este
um fator relevante para que tantos alunos cheguem à universidade, vindos dessas escolas que
agregavam tais profissionais, refletindo a dificuldade de desenvolver as atividades de um curso
de nível superior.
É nesse contexto que a participante Natália (nome escolhido por ela), aluna bolsista na
secretaria do Centro de Línguas em que a presente pesquisa foi realizada, 19 anos, iniciou sua
vida acadêmica. Natália veio de uma cidade que se localiza a mais de cem quilômetros da
universidade que o estudo foi conduzido, morando, à época, numa república de estudantes. Para
ela, aprender a língua inglesa é extremamente necessário, porque abre as portas para o sucesso
profissional. Sempre quis aprender inglês, desde criança, e estudou o idioma por um ano num
centro livre antes de entrar na universidade. Segundo Natália, o estudo de inglês que teve na
escola regular foi muito fraco e superficial, o que não contribuiu para que ela se enquadrasse no
que considerava o perfil do aluno ideal de Letras (Inglês): aquele que já teria muito domínio da
língua estrangeira antes de ingressar na universidade. Para a aluna, a elaboração pessoal desse
perfil adveio da frustração que sentiu ao constatar que o curso não era, como ela esperava, o
local em que ampliaria seu conhecimento da língua, a partir do que já obtivera. A constatação de
que havia uma distância entre seu conhecimento e o domínio que dela já era esperado levou ao
temor de não obter sucesso na graduação. A aluna ainda não havia tido a experiência de ensinar
língua inglesa.
No que se refere aos instrumentos de coleta de dados, empregamos questionário semiaberto, narrativa e entrevista semi-estruturada.
A opção pelo uso de questionário deveu-se, principalmente, ao fato de que, de acordo
com Johnson (1992), a aplicação deste requer menos tempo e menos custos.
O objetivo do emprego do questionário do tipo semi-aberto nesta pesquisa era realizar o
levantamento das crenças da participante a respeito do processo de ensino/aprendizagem de
língua inglesa. Destacamos que o questionário foi elaborado conforme os objetivos deste estudo
e teve também como base leituras de outros questionários que investigaram crenças.
O questionário foi dividido em quatro partes. A primeira seção, com onze questões,
objetivava obter informações pessoais e acadêmicas da participante que tivessem alguma
importância para esta pesquisa como, por exemplo, se ela havia estudado inglês, fora da
universidade, onde e há quanto tempo; que razões ela teve para escolher esse idioma, se já tinha
tido alguma experiência com o ensino de inglês etc. A segunda parte, com vinte e sete questões,
exigia respostas objetivas, em uma escala Likert..1 Na terceira seção, a aluna deveria completar
cinco frases como, por exemplo, ŖUm bom professor de inglês é…ŗ, ŖUm bom aprendiz de
inglês é…ŗ. As metáforas elaboradas pela participante poderiam servir como indícios de suas
crenças, foco de nossa investigação. Por fim, a aluna deveria responder a seis questões abertas
relacionadas ao ensino de inglês no curso de Letras (Inglês), tendo seu ponto de vista como
referência.
Quanto à narrativa, este instrumento foi empregado devido ao fato de que por meio das
histórias de nossos alunos (assim como de professores) podemos compreender melhor suas
crenças acerca do processo de ensino/aprendizagem e quem eles são ou se tornaram como
1. A escala Likert consiste basicamente de um grupo de enunciados expressando alguma afirmação sobre
o objeto em pauta, seguida de alternativas que indicam o grau de concordância ou discordância de cada
respondente quanto ao seu conteúdo. No nosso questionário, os participantes escreviam de 1 a 5 após as
afirmações, 1 indicando plena concordância e 5 total discordância.
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aprendizes (Barcelos, 2006) e, a nosso ver, também, no contexto em questão, quem eles se
tornarão como futuros professores de língua inglesa. Além disso, de acordo com
Gudmundsdottir (1995), as narrativas, assim como as crenças, nos ajudam a interpretar o mundo
e a dar sentido aos fatos. A narrativa escrita por Natália foi elaborada seguindo um modelo
baseado em Murphey (1997), o qual é composto por algumas perguntas (como, por exemplo,
Quais experiências positivas e negativas você teve ao estudar a língua inglesa e o que aprendeu
com elas?, Quais aspectos você acha que sejam úteis para se aprender inglês, de modo geral, e
para estudar esta língua no curso de Letras?). Vale mencionar que a narrativa foi solicitada à
participante após a aplicação do questionário.
Por fim, utilizamos entrevista semi-estruturada. A utilização de entrevista deu-se em
função do fato de que, através desta, a participante da investigação - aluna ingressante do curso
de Letras (Inglês) - teria a oportunidade de elaborar suas experiências e refletir sobre elas
(BARCELOS, 2001).
De acordo com Santos (2008), a entrevista do tipo semi-estruturada é composta por uma
lista de questões ou tópicos a serem cobertos e nos quais se permite uma relativa flexibilidade.
A escolha por este tipo de entrevista deveu-se a duas razões: a) proporcionou ao entrevistado
um certo grau de poder e controle em relação ao andamento da entrevista; e, b) ofereceu ao
entrevistador, como mencionado, uma certa flexibilidade. A entrevista foi elaborada com base
nas respostas obtidas no questionário e na narrativa. Foram gravadas em áudio e,
posteriormente, transcritas para análise. O objetivo deste procedimento era detectar as crenças e
clarificar as afirmativas feitas nos questionários e narrativas.
A análise dos dados deste estudo adotou os procedimentos da pesquisa qualitativa.
Dessa forma, primeiramente realizamos uma leitura geral dos dados buscando encontrar
categorias. Em seguida, procedemos a uma leitura detalhada, anotando nossas impressões com o
objetivo de promover questionamentos e buscar conexões entre as partes. Os dados foram
segmentados por temas que se configuraram em cinco categorias de análise: (1) Crenças sobre
ensino/aprendizagem de inglês; (2) Crenças sobre o papel do professor; (3) Crenças sobre o
papel do aluno; (4) Crenças sobre o lugar ideal para se aprender inglês; e, (5) Crenças sobre o
curso de Letras (Inglês).
Resultados
Como mencionado na introdução deste artigo, por questões de espaço, apresentamos os
resultados obtidos de apenas uma das participantes do projeto de pesquisa ŖDesvendando as
crenças sobre ensino/aprendizagem de língua inglesa de alunos, ingressantes e concluintes, de
Letras (Inglês): um estudo comparativoŗ. Assim, por meio levantamento realizado em relação às
crenças de Natália sobre o processo de ensino/aprendizagem de inglês foi possível agrupá-las
em cinco categorias: (1) Crenças sobre ensino/aprendizagem de inglês; (2) Crenças sobre o bom
professor de língua inglesa; (3) Crenças sobre o bom aprendiz de inglês; (4) Crenças sobre o
lugar ideal para se aprender inglês; e, (5) Crenças sobre o curso de Letras (Inglês), das quais nos
ocupamos a seguir:
(1) Crenças sobre ensino/aprendizagem de inglês: os resultados sugerem que Natália parece
acreditar que no processo de se ensinar/aprender inglês (a) o aspecto lúdico é essencial na
aprendizagem, (b) a pronúncia é muito relevante no ensino/aprendizagem (ŖQuanto mais a
gente pronuncia bem, pronuncia certo, melhor é pra gente aprenderŗ - Natália, entrevista), (c) o
livro didático é indispensável no processo de ensino/aprendizagem de inglês, mas na ausência
deste, outros recursos didáticos como apostilas, textos avulsos, podem facilitar este processo e
(d) é preciso ter Ŗentusiasmo e atençãoŗ (Natália, questionário). De acordo com a participante,
ainda, a oralidade desempenha um papel fundamental no ensino/aprendizagem (Ŗ[a parte mais
importante no ensino/aprendizagem de inglês] é saber falarŗ - Natália, entrevista); o aluno tem
mais responsabilidade no processo de ensino/aprendizagem (ŖO aluno tem mais
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responsabilidade porque ele tem que saber o que ele quer e se ele quer mesmo aprender, tem
que estudar, tem que pegar firmeŗ - Natália, entrevista) e a aula de inglês não fica mais
interessante quando o professor fala sobre a cultura dos países onde se fala esta língua (Ŗ[...]
nem sempre é tão interessante pra gente [...] eu acho que quando o aluno quer aprender não
tem que ter nada disso [refere-se ao aspecto cultural], ele vai e aprende e prontoŗ - Natália,
entrevista).
(2) Crenças sobre o bom professor de língua inglesa: foi possível inferir que para a participante
o bom professor de inglês (a) Ŗsabe transmitir o conhecimento que temŗ (Natália, questionário)
e (b) é Ŗdinâmicoŗ (Natália, questionário).
3) Crenças sobre o bom aprendiz de inglês: Para Natália, o bom aprendiz de língua inglesa (a) é
Ŗesforçado e estuda além do propostoŗ (Natália, questionário), (b) tem que querer aprender e
gostar do idioma que estuda e (c) aproveita as oportunidades que surgem de
estudo/aprimoramento em relação à língua inglesa. Em suas palavras:
Desde criança sempre quis aprender inglês, sempre gostei, e quando apareceu
a oportunidade, não deixei escapar, fiz um ano de um curso livre (Natália,
narrativa).

(4) Crenças sobre o lugar ideal para se aprender inglês: o curso livre, para a participante, é o
melhor lugar para se aprender inglês:
Eu acho que esses cursos [refere-se aos cursos livres] dão uma base pra gente
que quer aprender, ajuda [m] muito. Eu acho que os cursinhos livres são os
melhores lugares pra aprender (Natália, entrevista).

(5) Crenças sobre o curso de Letras (Inglês): pudemos perceber que para Natália, no curso de
Letras (Inglês), os acadêmicos (a) Ŗaprender [ão] uma nova línguaŗ (Natália, questionário), (b)
serão bem preparados para o Ŗmercado de trabalhoŗ (Natália, questionário) e (c) deveriam
aprender a língua desde o nível elementar:
Resolvi fazer Letras/Inglês, pensando que aprenderia mais, ampliaria meu
conhecimento. Só que o curso não é assim, a pessoa já tem que entrar
sabendo muito, mas muita coisa, ou então vai se desesperar, temendo não
conseguir ter sucesso na graduação [...] Como aluna do curso de Letras [...]
sinto que já deveria ter terminado um curso à parte de inglês, só assim me
sentiria suficientemente segura e com certeza estaria mais empolgada
(Natália, narrativa).

Considerações finais
Este trabalho procurou investigar as crenças de uma aluna ingressante do curso de
Letras (Inglês), as quais são consideradas, de acordo com Freitas, Belincanta e Corrêa (2002, p.
48) Ŗelemento também fundamental no processo de ensino-aprendizagemŗ.
Esta importância é asseverada por Tseng e Ivanic (2006, p. 139) ao afirmarem que Ŗas
crenças dos professores são moldadas por sua história social, política, crenças culturais e
práticas através de suas histórias biográficas, treinamentos pré-serviço, atividades de ensino e
experiências profissionaisŗ.
Nosso objetivo geral era analisar algumas crenças dessa acadêmica sobre o processo de
ensino/aprendizagem de língua inglesa, uma vez que o sucesso neste processo depende menos
de metodologias e mais do que acontece no interior do aluno (STEVICK, 1980).
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Nesse sentido, atendendo ao nosso objetivo, os resultados deste estudo permitem-nos
agrupar as crenças de Natália sobre o processo de ensino/aprendizagem de inglês em cinco
categorias: (1) Crenças sobre ensino/aprendizagem de inglês, na qual nos foi possível observar
que: (a) o aspecto lúdico é essencial na aprendizagem, (b) a pronúncia é muito relevante no
ensino/aprendizagem, (c) o livro didático é indispensável no processo de ensino/aprendizagem
de inglês, mas na ausência deste, outros recursos didáticos como apostilas, textos avulsos,
podem facilitar este processo, dentre outras; (2) Crenças sobre o bom professor de língua
inglesa: (a) Ŗsabe transmitir o conhecimento que temŗ (Natália, questionário) e (b) é Ŗdinâmicoŗ
(Natália, questionário); (3) Crenças sobre o bom aprendiz de inglês: o bom aluno (a) é
Ŗesforçado e estuda além do propostoŗ (Natália, questionário), (b) tem que querer aprender e
gostar do idioma que estuda e (c) aproveita as oportunidades que surgem de
estudo/aprimoramento em relação à língua inglesa dentre outras; (4) Crenças sobre o lugar ideal
para se aprender inglês: Ŗos cursinhos livres são os melhores lugares pra aprender [inglês]ŗ
(Natália, entrevista); e, (5) Crenças sobre o curso de Letras (Inglês), no qual os alunos: a)
Ŗaprender [ão] uma nova línguaŗ (Natália, questionário) e (b) serão bem preparados para o
Ŗmercado de trabalhoŗ (Natália, questionário).
Gostaríamos de finalizar este trabalho ressaltando que os resultados deste estudo nos
permitem ponderar sobre dois aspectos importantes. O primeiro deles diz respeito à importância
de os alunos/professores tomarem consciência de suas próprias crenças, tarefa essencial para
que se tornem alunos (e professores) reflexivos (SILVA, 2005). Afinal, de acordo com Barcelos
(2004, p. 145) Ŗter consciência sobre as nossas crenças e ser capazes de falar sobre elas éŗ, a
nosso ver, o primeiro passo rumo a essa conquista. O segundo aspecto refere-se à necessidade
de os cursos de formação de professores prepararem seu alunado e futuros professores para que
possam lidar com a diversidade de crenças existentes em salas de aula (BARCELOS, 2004) e
dos possíveis conflitos daí advindos (SILVA, 2005).
Referências
BARCELOS, A. M. F. Metodologia de pesquisa das crenças sobre aprendizagem de línguas:
estudo da arte. Revista Brasileira de Lingüística Aplicada, v. 1, n. 1, p. 71-92, 2001.
______. Crenças sobre aprendizagem de línguas, lingüística aplicada e ensino de línguas.
Linguagem & Ensino, v. 7, n. 1, p. 123-156, 2004.
______. Cognição de professores e alunos: tendências recentes na pesquisa de crenças sobre
ensino e aprendizagem de línguas. In: BARCELOS, A. M. F.; VIEIRA-ABRAHÃO, M. H.
(Orgs.). Crenças e Ensino de Línguas: foco no professor, no aluno e na formação de
professores. Campinas: Pontes, 2006. p. 15-42.
COTTERALL, S. Key variables in language learning: what do learners believe about them?
System, v. 27, p. 195-205, 1999.
FREITAS, M. A.; BELINCANTA, C. I.; CORRÊA, H. C. M. O. Professores de língua inglesa
em formação: mudando crenças e atitudes. Trabalhos em Lingüística Aplicada, v. 39, n. 1, p.
47-67, 2002.
GUDMUNDSDOTTIR, S. The Narrative Nature of Pedagogical Content Knowledge. In:
MCEWAN, H.; EGAN, K. (Eds.). Narrative in teaching, learning and research. New York:
Teachers College, 1995. p. 24-38. Disponível em
<http://www.sv.ntnu.no/ped/sigrun/publikasjoner/PCKNARR.html>. Acesso em 19 out. 2005.
HORWITZ, E. K. Surveying Student Beliefs about Language Learning. In: WENDEN, A. L;
RUBIN, J. (Eds.). Learner Strategies in Language Learning. London: Prentice-Hall, 1987. p.
119-129.
HORWITZ, E. K. The Beliefs about Language Learning of Beginning University Foreign
Language Students. Modern Language Journal, v. 72, p. 283-294, 1988.
HUANG, Z. Learner Beliefs of Language Learning Revisited. Sino-US English Teaching, v. 3,
n. 3, p. 62-67, 2006.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

288

JOHNSON, D. Approaches to research in second language learning. New York: Longman,
1992.
LARSEN-FREEMAN, D. Expanding the roles of learners and teachers in learner-centered
instruction. In: RENANDYA, W. A.; JACOBS, G. M. (Orgs.). Learners and language learning.
Singapore: Seameo Regional Language Center, 1998. p. 207-226.
MARTINS, M. A. H. Estudo de caso. 2002. Disponível em
<http://mariaalicehof5.vilabol.uol.com.br>. Acesso em 25 mai. 2009.
MURPHEY, T. (Ed.). Forty language hungry students‟ language learning histories. Nagoya:
South Mountain Press, 1997.
NICOLAIDES, C.; FERNANDES, V. Crenças e atitudes que marcam o desenvolvimento da
autonomia no aprendizado de língua estrangeira. The ESPecialist, v. 23, n. 1, p. 75-99, 2002.
SANTOS, M. T. A entrevista semi-estruturada. 2008. Disponível em
<http://mariosantos700904.blogspot.com/2008/04/entrevista-semi-estruturada.html>. Acesso
em 25 mai. 2009.
SILVA, K. A. da. Crenças e aglomerados de crenças de alunos ingressantes em Letras (Inglês).
2005. 243 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada). Instituto de Estudos da
Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
STEVICK, E. W. Teaching languages: a way and ways. Newbury House. Rowley MA, 1980.
TSENG, M. L.; IVANIC, R. Recognizing complexity in adult literacy research. In: GIEVE, S.;
MILLER, I. K. (Ed.). Understanding the language classroom. New York: Palgrave Macmillan,
2006. p. 136-162.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

289

PRÁTICAS TRANSDISCIPLINARES NAS AULAS DO ESTÁGIO DE LÍNGUA
FRANCESA: COMPREENDER E LIDAR COM A DIVERSIDADE
NA CULTURA TRANSDISCIPLINAR
Suzana Costa Badan (G-UFG)
RÉSUMÉ
Lorsque l'on travaille la pratique de la transdisciplinarité dans l'enseignement de langue maternelle ou
étrangère, l'objectif est de fournir une connaissance intégrée du multiple et du divers dans la construction
de la connaissance. Dans les classes de stage, nous essayons d‟établir un dialogue entre les domaines de
connaissances concernant l'enseignement du français en nous centrant tant sur l'univers extérieur de
l'approche transdisciplinaire de l'éducation qu‟à l'univers dans l'être humain, puisque l'apprenti de la
langue étrangère n'est pas seulement un sujet cognitif, mais aussi un corps avec des marques sociales.
MOTS-CLÉS: transdisciplinarité; langue; diversité; problématisation.
RESUMO
Ao se trabalhar a prática da transdisciplinaridade no ensino de língua materna ou estrangeira, o que se
pretende é proporcionar um conhecimento integrador a partir do múltiplo e do diverso no processo de
construção do saber. Nas aulas do estágio, buscamos estabelecer uma dialogia entre áreas de
conhecimento que envolvam o ensino da língua francesa, focando-nos tanto no universo exterior da
abordagem transdisciplinar da educação quanto no universo interior do ser humano já que a aprendiz e
o aprendiz da língua estrangeira não é somente um sujeito cognitivo, mas também um corpo com marcas
sociais.
PALAVRAS-CHAVE: transdisciplinaridade; língua; diversidade; problematização.

Introdução
As situações autênticas do saber são complexas e devem buscar promover a construção
social do conhecimento. Para tanto, é necessário um exercício ativo e crítico que pense a
transformação da realidade social por meio das múltiplas vozes que constituem o ambiente de
aprendizagem. Assim, assumir o compromisso da educação não é somente trabalhar o processo
de desenvolvimento das capacidades cognitivas da/o educanda/o,1 mas, também, considerar a
formação de suas convicções, habilidades, hábitos e atitudes como decorrentes de
conhecimentos assimilados (LUCKESI, 1995).
É papel da/o professora/professor refletir, adotar e vivenciar uma postura de
compreensão crítica do mundo, de participação social, de aproximação de uma pedagogia da
diferença da mesma maneira que se deve questionar a identidade, e do poder ao qual ela está
associada (SILVA, 2007), como é preciso lutar por uma sociedade mais igualitária no intuito de
possibilitar à/ao sua/seu aluna/o um processo de conscientização da construção social. Para a
formação das múltiplas convicções sociais e desenvolvimento das capacidades cognoscitivas de
cada estudante, faz-se mister uma metodologia que seja perpassada por meio de estímulos que
explorem
(...) as possibilidades de perturbação, transgressão e subversão das
identidades existentes. (...) estimular, em matéria de identidade, o impensado
e o arriscado, o inexplorado e o ambíguo, em vez do consensual e do
assegurado, do conhecido e do assentado. Favorecer, enfim, toda
1. Sabemos que a norma linguística, em sua linguagem escrita e falada, pede tanto o singular quanto o
plural no masculino se há uma referência a pessoas de um gênero ou de outro. Uma vez cientes da
existência de um movimento acadêmico que defende uma postura a qual temos procurado adotar,
pedimos licença ao Conselho Editorial desta publicação, bem como às pessoas interessadas nesta leitura,
para a utilização de uma linguagem que englobe o feminino e o masculino no corpo textual no intuito de
que não haja tencionalidade a relações de poder.
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experimentação que torne difícil o retorno do eu e do nós ao idêntico.
(SILVA, 2007. p. 100)

Ao trazermos esses novos olhares para o nosso contexto de estágio, vamos de encontro
a um dos seus objetivos que é levar a/o estagiária/o à observação do ambiente escolar,
oportunizando-lhe, exatamente, uma reflexão acerca da realidade educacional e uma
conscientização das responsabilidades inerentes ao seu papel docente. Luckesi (1995) sugere
que se deve encaminhá-la/o para uma prática de ensino que seja crítica e construtiva: uma
prática docente crítica inserida no contexto das determinações sociais, e uma prática docente
construtiva de princípios científicos e metodológicos que se estenda ao processo de ensinoaprendizagem, afinal, a/o aprendiz não tem somente uma estrutura cognitiva, mas um corpo
enquanto gênero, sexualidade, raça, classe social etc.
O ensino de línguas no processo integrador da abordagem transdisciplinar
As aulas de língua (quaisquer que elas sejam, mas procuramos debater aqui as aulas de
língua estrangeira, no nosso caso, de língua francesa) são oportunidades para a discussão de
questões Ŕ pertinentes à/ao aluna/o Ŕ que se estendam além dos limites de inter-relação das
diferentes disciplinas escolares. Enquanto que esta concepção de ensino reporta-se à
interdisciplinaridade, aquelas questões referem-se aos temas transversais. Na abordagem
interdisciplinar, há uma interação entre as diferentes disciplinas que estudam um determinado
objeto, envolvendo concepções de pesquisa, aspectos metodológicos, analíticos etc, uma vez
que os métodos são transferidos de uma disciplina à outra (NICOLESCU, 2000). Por sua vez, a
abordagem transdisciplinar apresenta, em relação ao objeto de estudo, empenho e habilidade por
parte da/o pesquisadora/pesquisador para circular e interagir entre as diversas áreas de
conhecimento. Essa abordagem é vista como aquilo que está entre, através e além de todas as
´fronteiras´ disciplinares em busca de uma compreensão mais global do mundo pela unidade do
conhecimento (NICOLESCU, 2000), configurando-se como uma vivência integralizadora.
Transdisciplinaridade (...) é um modo de conhecimento, é uma compreensão
de processos, é uma ampliação da visão do mundo (...).
Transdisciplinaridade é uma nova atitude, uma maneira de ser diante do
saber. Etimologicamente, o sufixo trans significa aquilo que está ao mesmo
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de toda
disciplina, remetendo à idéia de transcendência. Transdisciplinaridade é a
assimilação de uma cultura, é uma Arte no sentido da capacidade de
articular. (NICOLESCU, 2000, p. 151)

Não excluindo a abordagem interdisciplinar uma vez que elas são complementares, e
não antagônicas, a transdisciplinaridade relaciona os diversos saberes em sua democracia
cognitiva, buscando a dissolução dos discursos homogeneizantes. Assim, quando tratamos dos
conceitos e das práticas da transdisciplinaridade no ambiente escolar, como, por exemplo, na
aprendizagem de uma língua estrangeira, estamos evidenciando outra atitude diante do
conhecimento, uma linguagem transcultural que possibilite uma compatibilização entre todas as
culturas e a compreensão de um novo modo de pensar e dialogar com a diversidade.
E é no lidar com os aspectos que se relacionam diretamente com o contexto da/o
aluna/o, isto é, com as dimensões concretas de sua vida social, que nos sobressaem, em um
primeiro momento, e para a nossa surpresa, as nossas dificuldades na apreensão da realidade
educacional. Não obstante, e em uma instância quase imediata, emerge uma conscientização da
importância do nosso papel docente na legitimação da responsabilidade e participação social
bem como a necessidade de exercitarmos um ensino que possibilite às/aos discentes condições
de seu crescimento, de desenvolvimento individual e coletivo e, também, que lhes enseje o
questionamento da diversidade, não somente sua admissão e reconhecimento.
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Para tanto, não devemos tomar essa diversidade como aquela proclamada pelo
Ŗmulticulturalismoŗ na qual se respeita e se tolera a diversidade, naturalizando e estratificando a
identidade e a diferença (SILVA, 2007), e sim entendê-la como um processo derivado de
operações de discriminação. Em nosso papel de docente, devemos nos posicionar dentro de uma
pedagogia crítica e questionadora que nos remeta, principalmente, para o foco da diferença, da
sua problematização e não da sua promoção como uma derivação da identidade, pois é nesta que
se afirmam as relações de poder, as relações entre o que é dito e para quem é dito, produzindo
um efeito dentro de um contexto de relações culturais e sociais de modo que Ŗa afirmação da
identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluirŗ
(SILVA, 2007, p. 82).
Ainda que identidade e diferença sejam inseparáveis pelo fato de uma depender da
outra, geralmente a relação considerada é a da diferença sendo derivada da identidade. De
acordo com Silva (2007, p. 75), Ŗnesta perspectiva, a identidade é a referência, é o ponto
original relativamente ao qual se define a diferença. Isto reflete a tendência a tomar aquilo que
somos como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somosŗ, e é por
isso que, ainda segundo Silva (2007, p. 83), Ŗa força homogeneizadora da identidade ´normal´ é
diretamente proporcional à sua invisibilidadeŗ.
Corpos que carregam marcas no contexto de aprendizagem
É no processo de conscientização e problematização que procuramos juntar coisas que
estavam, aparentemente, separadas, possibilitando a tolerância e a abertura para um mundo que
pense a diferença, afinal, tomar essas posições significa dialogar entre os diferentes saberes,
culturas e modos de ser de cada indivíduo. Segundo Leffa (2006, p. 23), Ŗa meu ver, a visão
transdisciplinar de ciência inclui a alteridade, na medida em que construo meu conhecimento
considerando a visão do outro, e inclui também o alternativo, no sentido de algo independente
das tendências dominantesŗ. Não obstante,
[a]ntes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela
é ativamente produzida. A diversidade biológica pode ser um produto da
natureza; o mesmo não se pode dizer da diversidade cultural. A diversidade
cultural não é, nunca, um ponto de origem: ela é, em vez disso, o ponto final
de um processo conduzido por operações de diferenciação. Uma política
pedagógica e curricular da identidade e da diferença tem a obrigação (...)
não simplesmente de reconhecer e celebrar a diferença e a identidade, mas
questioná-las. (SILVA, 2007, p. 100)

Uma vez que Mizukami (1986) propõe um conteúdo programático da educação
elaborado por meio da consciência da realidade, tendo o diálogo (ativo e crítico) como garantia
do ato do conhecimento, nossa proposta, nas aulas do estágio, é estabelecer uma dialogia entre
diversas áreas de conhecimento que possam envolver o ensino da língua francesa, focando-nos
tanto no universo exterior da abordagem transdisciplinar da educação quanto no universo
interior do ser humano para que o conhecimento integrador parta do múltiplo e do diverso no
processo de construção do saber. Assim, temos discutido2 as abordagens de ensino pelas quais
se aprende uma língua estrangeira e os seus objetivos reais de aprendizagem.

2. Não temos levantado situações problematizadoras na sala de aula de nossa escola-campo uma vez que a
adentramos, enquanto regentes, em apenas duas ocasiões. Ademais, como estagiárias/os Ŗlimitadas/osŗ
em nossa posição, temos de elaborar um plano de aula de modo que ele se enquadre no plano proposto
pela professora/supervisora da escola. Pretendemos, sim, que ocasiões futuras abram possibilidades para
que atuemos efetivamente nessa prática educativa que procura perceber e transformar a realidade sem que
a resistência possa impedir-nos os questionamentos e sua ativação em favor das mudanças.
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Quando nos deparamos com uma sala de aula para o ensino da língua francesa, por qual
razão deveríamos, necessariamente, seguir uma visão etnocêntrica de aprendizagem e nos focar
no ensino da língua apenas nos detendo nos aspectos referentes à cultura francesa e francófona?
Não que isso deva deixar de acontecer, entretanto, por que não priorizarmos fatos que nos são
tão próximos e trazermos ao ambiente escolar, no ensino da língua francesa, questões que dizem
(ou não) respeito ao próprio âmbito social das/os participantes inseridas/os naquele contexto de
aprendizagem? Por exemplo, poderíamos problematizar a questão do racismo sob o enfoque do
método dialético a partir do ensino crítico da língua francesa, ou, dentre tantas abordagens, e
partindo do mesmo prisma de ensino da língua, de discussão e de problematização, versar as
múltiplas identidades construídas na esfera da sexualidade (mulheres lésbicas, mulheres
bissexuais, travestis, homens homossexuais, homens bissexuais etc.), identidades estas que são
marcadas como desviantes por aquele que é tido como sujeito Ŗnormalŗ (SEFFNER, 2005).
Devemos perceber que as/os alunas/os não são indivíduos distanciados, mas, sim,
indivíduos que se interagem entre si, que são uma parte do todo da realidade social, e,
principalmente, Ŗcorpos que carregam marcasŗ em desníveis de poder dentro dessa interação,
sejam pelas diferenças de gênero, raça, classe social, condição sexual etc.
Diz-se que corpos carregam marcas. (...) Hoje, como antes, a determinação
dos lugares sociais ou das posições dos sujeitos no interior de um grupo é
referida a seus corpos. Ao longo dos tempos, os sujeitos vêm sendo
indiciados, classificados, ordenados, hierarquizados e definidos pela
aparência de seus corpos; a partir dos padrões e referências, das normas,
valores e ideais da cultura. Então, os corpos são o que são na cultura. A cor
da pele ou dos cabelos; o formato dos olhos, do nariz ou da boca; a presença
da vagina ou do pênis; o tamanho das mãos; a redondeza das ancas e dos
seios são, sempre, significados culturalmente e é assim que se tornam (ou
não) marcas de raça, de gênero, de etnia, até mesmo de classe e de
nacionalidade. (LOURO, 2004, p. 75)

Considerações finais
É esta a nossa necessidade de reflexão no ensino-aprendizagem de uma língua: o
enfoque nas categorizações que atendam a voz das minorias em face dos códigos sociais
dominantes, posicionando-nos na luta contra as opressões. São estes os temas transversais que
julgamos pertinentes nas aulas de língua uma vez que Ŗ(...) identidade e diferença são o
resultado de atos de criação lingüística (...) são criadas por meio de atos de linguagemŗ (SILVA,
2007, p. 76), já que a língua serve para articular novas formas de identidade. Nossas
responsabilidades sociais enquanto docentes preocupadas/os muito mais com a formação do que
com a informação, com o sujeito do que com o objeto, devem procurar superar a relação
opressor-oprimido por meio da educação problematizadora e da consciência crítica, tendo, em
sua essência, a dialogicidade, haja vista a perspectiva transdisciplinar de educação considerar e
valorizar cada ser humano em sua individualidade. Ela se volta para seus diversos aspectos
enquanto sujeito, oferecendo a cada uma/um meios para que possa refletir sobre si mesma/o e
para que possa posicionar-se perante sua/seu igual bem como perante à realidade que a/o cerca.
De igual modo, procura integrar as pessoas, entendendo a humanidade como uma pluralidade
complexa, procurando propiciar as interações e uma experiência de aprendizado que seja
cooperativa e compartilhada.
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PROINFO: UM ESTUDO SOBRE A INCLUSÃO DIGITAL DE PROFESSORES
DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
DE UM CENTRO DE LÍNGUAS PÚBLICO NO DF
Aline Ribeiro Pessôa (Unieuro)
Barbara Cristina Duqueviz (SEEDF)
ABSTRACT: This paper, a qualitative research, discusses about the digital inclusion of foreign language
teachers (Spanish, French and English), their technological profiles and the use of Information and
Communication Technologies (ICT) in their classes after the conclusion of a teacher training course by
the National Program of Educational Technology (Proinfo). The data of the research were collected
through interview, questionnaire and observation in a Language Center, a public school in Distrito
Federal. The result points to the existence of three technological groups in the school with different uses
of new technologies.
KEYWORDS: foreign languages; teacher‟s digital inclusion; ICTs; National Program of Educational
Technology (Proinfo).
RESUMO: Este estudo, de natureza qualitativa, discute a inclusão digital de professores de línguas
estrangeiras (espanhol, francês e inglês), seus perfis tecnológicos e o uso de Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) em sala de aula após a conclusão de um curso de capacitação de professores do
Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo). Os dados da pesquisa foram coletados por
meio de entrevista, questionário e observação em um Centro de Línguas, escola pública do Distrito
Federal. O resultado aponta para a existência de três grupos tecnológicos na escola com usos
diferenciados das novas tecnologias.
PALAVRAS-CHAVE: línguas estrangeiras; inclusão digital de professor; TICs; Proinfo.

Introdução
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo1) visa à introdução das novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta de apoio ao processo de
ensino e aprendizagem na escola pública. Os objetivos do Proinfo incluem melhorar a qualidade
do processo de ensino e aprendizagem, propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento
científico e tecnológico e educar para uma cidadania em uma sociedade globalmente
desenvolvida. Entretanto, para que esses objetivos sejam alcançados, tem-se por meta promover
a integração e articulação de três componentes, a saber:
a) a instalação de ambientes tecnológicos nas escolas (laboratórios de
informática com computadores, impressoras e outros equipamentos e acesso
à Internet banda larga);
b) a formação continuada dos professores e outros agentes educacionais para
o uso pedagógico das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs);
c) a disponibilização de conteúdos e recursos educacionais multimídia e
digitais, soluções e sistemas de informação disponibilizados pela SEED/MEC
nos próprios computadores, por meio do Portal do Professor, da TV/DVD
Escola etc. (BASTOS et al., 2008, p. 5)

É no contexto do segundo componente do Proinfo, o da formação continuada de
professores para o uso de TICs, que esta pesquisa se desenvolve. A formação continuada está
prevista no Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional (Proinfo
1. O Proinfo, programa educacional do governo federal instituído pelo Decreto n° 6.300, de 12 de
dezembro de 2007, é uma nova versão do Programa Nacional de Informática na Educação, vinculado a
Secretaria de Educação à Distância (SEED), no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação
(PDE).
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Integrado) que em parceria com os governos estaduais oferecem cursos de introdução ao uso das
TICs nas salas de aula. Segundo Bastos et al (2008, p. 5):
O objetivo central desse Programa é a inserção de tecnologias da informação
e comunicação (TICs) nas escolas públicas brasileiras, visando
principalmente a:
a) promover a inclusão digital dos professores e gestores escolares das
escolas de educação básica e comunidade escolar em geral;
b) dinamizar e qualificar os processos de ensino e de aprendizagem com
vistas à melhoria da qualidade da educação básica.

Um dos cursos de formação continuada oferecidos pelo Proinfo Integrado é Introdução
à Educação Digital que Ŗfoi organizado visando a familiarizar, motivar e preparar os
professores da rede pública de educação básica a utilizar computadores e seus aplicativos, bem
como recursos tecnológicos disponíveis pela Internetŗ (BASTOS et al., 2008, p. 8). A versão
desse curso oferecida pelo Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) da Secretaria de Educação
do Distrito Federal a seus docentes foi Linux Educacional e sua Aplicações Pedagógicas com
uma carga horária de 40 horas, distribuídas em 7 encontros presenciais de 3 horas, tendo sido
ministrado o seguinte conteúdo:
1º Encontro: Apresentação do curso;
2º Encontro: Ambiente gráfico do Linux Educacional 3.0;
3º Encontro: Internet (Blog e Portais do MEC);
4º Encontro: BrOffice Ŕ Writer (equivalente ao Word do Windows);
5º Encontro: BrOffice Ŕ Impress (equivalente ao Power Point do Windows);
6º Encontro: BrOffice Ŕ Calc (equivalente ao Excel do Windows);
7º Encontro: Internet (Blog e Portais do MEC).
O objetivo do curso oferecido pelo NTE foi familiarizar os professores com aplicativos
do sistema Linux Educacional 3.0 e com a utilização de recursos da Internet. O sistema
operacional Linux Educacional 3.0 é um software livre elaborado por servidores do Ministério
da Educação (MEC) para atender às escolas públicas do Brasil, com conteúdos pedagógicos préselecionados.
O curso Linux Educacional e suas Aplicações Pedagógicas foi ministrado em um
Centro de Línguas, uma escola pública do Distrito Federal para o ensino de línguas estrangeiras
Ŕ Espanhol, Francês e Inglês Ŕ para capacitar os docentes da instituição a usar o sistema
operacional dos computadores doados à escola em uma parceria da Secretaria de Educação do
Distrito Federal com o Proinfo.
A proposta de investigação deste estudo é analisar o perfil tecnológico do professor do
Centro de Línguas em questão que optou por frequentar o curso Linux Educacional e suas
Aplicações Pedagógicas e o uso efetivo, por esse professor, do computador e dos recursos da
Internet2 em sala de aula após a conclusão do curso.
Este texto está dividido em cinco partes. Após esta seção introdutória, a metodologia e a
fundamentação teórica são apresentadas. Em seguida, os dados são discutidos e as conclusões
são esboçadas na última seção.
Metodologia
Este estudo, de natureza qualitativa, teve professores concluintes do curso Linux
Educacional e suas Aplicações Pedagógicas oferecido em um Centro de Línguas como

2. Salientamos que no contexto deste estudo o uso do computador e o acesso aos recursos da Internet são
entendidos como TICs.
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participantes da pesquisa. Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos:
questionário escrito, entrevista informal e observação de campo.
Os Centros de Línguas são escolas públicas no Distrito Federal de ensino exclusivo do
componente curricular Língua Estrangeira Moderna (LEM) Ŕ Espanhol, Francês e Inglês. Seus
professores são submetidos a concursos públicos diferenciados ou exames de proficiência
linguística para que possam atuar nessas escolas.
O Centro de Línguas que este estudo usou como contexto de pesquisa tem
aproximadamente 80 professores e atende, em três turnos, um número próximo a 8.000
estudantes.
O curso Linux Educacional e suas Aplicações Pedagógicas foi ministrado para
professores em duas turmas, com 40 vagas em cada, no Laboratório de Informática da própria
instituição com o objetivo de capacitar seus servidores a utilizarem o sistema operacional
LINUX.
No total, trinta e seis servidores da instituição se inscreveram, sendo vinte e um
professores e quinze servidores que não atuam na sala de aula, incluindo professores que
atualmente desempenham papéis na Gestão Escolar. Dos vinte e um professores inscritos no
curso, dezesseis o concluíram. O questionário foi distribuído somente aos professores
concluintes por se tratar do público alvo deste estudo. Entretanto, apenas oito retornaram o
instrumento de pesquisa respondido.
No quadro a seguir, há um detalhamento por turma sobre o número de professores que
se inscreveram, concluíram e responderam o questionário.
Turma
Matutino
Vespertino
Total

Nº de professores
inscritos
10
11
21

Nº de professores
concluintes
05
11
16

Nº de professores
respondentes
05
03
08

O questionário, com questões fechadas e abertas, foi dividido em cinco partes. Na
primeira, busca-se o perfil do respondente sobre sua formação acadêmica e o tempo de atuação
na instituição; o conhecimento e o uso do computador na vida pessoal e profissional pelo
respondente foram abordados na segunda parte; na terceira seção as perguntas focaram o
entendimento de inclusão digital; a avaliação do curso foi o enfoque da quarta parte; e,
finalmente, na quinta seção, perguntas sobre o uso do computador e os recursos da internet
usados e aplicados na sala de aula.
Os oito questionários respondidos constituem o corpus deste estudo e seus respondentes
são os participantes da pesquisa. Além dos questionários, foram feitas entrevistas informais com
os participantes com o intuito de ratificar respostas e esclarecer dúvidas e foi observado o uso
efetivo do Laboratório de Informática, após a conclusão do curso.
Referencial teórico
O conceito de inclusão digital refere-se ao acesso democrático às tecnologias da
informação para que todos sejam inseridos na sociedade da informação. Com isso, espera-se
simplificação da rotina diária, maximização do tempo e melhoria das condições de vida.
Para que a inclusão digital de fato ocorra, três instrumentos são necessários:
computador, acesso à Internet e conhecimento para usar essas ferramentas. Para Bastos et al.
(2008, p. 19), a inclusão digital é a Ŗgarantia de acesso à informação, domínio das linguagens
básicas e de programas para, com autonomia, criar conhecimentos, elaborar conteúdos,
comunicar-se e expressar ideiasŗ.
Em ambiente escolar, há uma esperança e uma aposta que o uso das Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) inserirá digitalmente tanto professores quanto alunos e

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

297

promoverá a melhoria na qualidade de ensino. TIC é um conjunto de recursos tecnológicos,
hardware, software e telecomunicações, que integrados entre si podem propiciar a automação e
a comunicação de vários processos existentes na sociedade de um modo geral, como no sistema
bancário, sistema financeiro, na organização dos negócios, no ensino e na pesquisa científica.
Para Mendes (2008), trata-se de Ŗtecnologias usadas para reunir, distribuir e compartilhar
informaçõesŗ.
Ferreira e Ventura (s/d) apresentam três características essenciais à tecnologia, segundo
o conceito de Don Ihde (apud CYSNEIROS, 1999). Para o autor, a tecnologia deve ser algo
concreto, material; deve constituir um conjunto de praxes ou usos; e, deve haver uma relação
entre a tecnologia e as pessoas que a manuseiam ou a alteram, além das que a idealizam ou
constroem. Dessa forma, ao longo da história da educação, várias tecnologias estiveram e estão
presentes nas salas de aulas, desde o tradicional quadro-negro e giz aos atuais datashow,
computador e Internet. Para fins deste estudo, os termos novas tecnologias, recursos
tecnológicos e TICs referem-se especificamente ao computador e aos recursos da Internet.
A inserção dessas novas tecnologias em sala de aula vem sendo discutida por vários
autores, sob vários nomes, como Educação Tecnológica ou Informática Educacional. Grispun
(1999) explica que Educação Tecnológica está associada ao envolvimento de todo o processo de
ensino e aprendizagem, ultrapassando os limites da escola, e não a um tecnicismo ou ao ensino
para o uso das novas tecnologias. Para Kenski (2001), o uso da tecnologia na sala de aula deve
propiciar a transformação de um ambiente normalmente pouco interativo em um espaço para a
produção de conhecimento de forma criativa, interessante e participativa. Segundo Cysneiros
(2003), o computador só pode ser tido como educacional, desde que esteja integrado a um
conjunto de praxes na escola ou em outro ambiente com o objetivo de ensinar ou aprender.
A Informática Educacional (IE) é vista por Valente (1993, p. 26) como:
o processo que coloca o computador e sua tecnologia a serviço da educação.
Portanto, todos os aspectos e as variáveis neste processo deverão estar
subordinados à consideração de que a essência da IE é de natureza
pedagógica, buscando assim melhorias dos processos de ensinoaprendizagem de forma a levar o aluno a aprender, e o professor a orientar e
auxiliar esta aprendizagem, tornando-o apto a discernir sobre a realidade e
nela atuar.

Para este autor, a inserção do computador desponta como um catalisador no processo de
transformação do ensino tradicional baseado na transmissão de conhecimento. Entretanto, é
preciso ter discernimento sobre o uso dado ao computador: como máquina de ensinar ou como
máquina para fazer pensar (VALENTE, s/d).
O computador utilizado como máquina de ensinar é um transmissor do conhecimento
acumulado pela humanidade. Pode ser comparado a um banco de dados que o aluno acessa para
obter informação. O aluno tem um papel passivo diante do computador, pois as respostas
chegam prontas. Programas tutoriais e programas de exercício e prática são típicos desse uso.
Como máquina de fazer pensar, o computador torna-se uma ferramenta educacional
mais potente, pois o aluno é convidado a desenvolver algo. Dessa forma, o aprendizado ocorre
por meio de uma produção do aluno enquanto utiliza esses recursos tecnológicos. Elaboração de
textos, resolução de problemas, produção de filmes, interação pela Internet são alguns exemplos
de como essa nova tecnologia pode ser usada em sala de aula para tornar o aluno mais ativo e
produtor de material novo.
Esses autores são cautelosos em afirmar que o computador como ferramenta mediadora
do processo de ensinar e de aprender pode propiciar mudanças qualitativas na educação. Isso
acontecerá se o professor assumir um papel diferente do que tradicionalmente vem exercendo, o
de transmissor de conhecimento que vem utilizando essas novas tecnologias com o mesmo fim.
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Análise dos dados
Para analisar o perfil tecnológico do professor do Centro de Línguas e o uso efetivo, por
esse professor, do computador e dos recursos da Internet, as TICs, em sala de aula após a
conclusão do curso Linux Educacional e suas Aplicações Pedagógicas utilizamos as seções I, II
e V do questionário. As seções III e IV sobre o entendimento de inclusão digital e a avaliação
do curso foram descartadas porque não estavam diretamente relacionadas aos objetivos deste
estudo.
Os participantes da pesquisa são identificados pela letra P. P1 corresponde ao
participante da pesquisa que primeiro devolveu o questionário e P8, àquele que entregou o
oitavo questionário.
A análise dos dados está dividida em três seções. A primeira com o perfil do professor
do Centro de Línguas; o perfil tecnológico individual de cada participante da pesquisa está na
segunda seção, na qual analisamos o uso das novas tecnologias no plano pessoal, no plano
profissional e na sala de aula. Também, nessa seção, foi analisado o efetivo uso dos
computadores do Laboratório de Informática após a conclusão do curso. A terceira seção
discorre sobre os três grupos tecnológicos identificados.
Perfil dos participantes da pesquisa
Os participantes da pesquisa são dois professores e seis professoras de inglês. Todos têm
graduação em Letras, sendo que um também se graduou em Comunicação Social. Três
professores concluíram o curso de Letras na década de 70, três nos anos 80, um em 1990 e outro
no ano de 2006. Nesse grupo há quatro mestres, em Letras, Educação, Inglês e Linguística, e um
especialista em Mídias na Educação.
Trata-se de um grupo de professores proficientes em inglês com conhecimento de
metodologia para um ensino mais comunicativo de língua estrangeira. São professores
experientes, três deles atuam na instituição há mais de dez anos, outros três participantes estão
na casa entre três e cinco anos e apenas dois professores trabalham na escola há menos de um
ano.
O perfil tecnológico de cada participante, bem como seu uso efetivo das TICs em sala de
aula após a conclusão do curso são analisados na próxima seção.
Perfil tecnológico dos participantes da pesquisa e o uso das TICs em sala de aula
O uso do computador e dos recursos da internet no plano pessoal e profissional de cada
respondente constitui o perfil tecnológico dos participantes da pesquisa. O uso efetivo dessas
TICs em sala de aula após a conclusão do curso Linux Educacional e suas Aplicações
Pedagógicas, também, é analisado individualmente.
P1 raramente usa o computador e os recursos da Internet no plano pessoal ou
profissional. Basicamente, utiliza e-mail e lê notícias em jornais online. P1 não emprega essas
TICs em sala de aula, embora compartilhe as pesquisas feitas pelos alunos na Internet.
Após a conclusão do curso, P1 não utilizou os conhecimentos adquiridos em sua prática
de sala de aula, porém mostra-se receptivo a essas novas tecnologias. P1 demonstra intenção em
usá-los, entretanto considera que seja necessário aprender mais, de preferência em equipe, pois
não se sente à vontade em usar o computador em sala de aula, atribuindo isso a um
Ŗimpedimento internoŗ.
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P1 está interessado em se envolver com projetos que desenvolvam interação online,
como os projetos colaborativos do i-EARN.3
Conversar com amigos, fazer download de músicas e figuras, ler notícias e pesquisar são
os usos do computador e dos recursos da Internet que P2 faz no seu plano pessoal. Entretanto,
no plano profissional, P2 apresenta uma atitude mais tímida com essas TICS, às vezes usa o
computador basicamente para elaborar atividades.
P2 não utilizou os conhecimentos adquiridos em sua prática de sala de aula após a
conclusão do curso, tampouco tem intenção de usá-los em um primeiro momento, pois Ŗsente
que não se envolve com o mundo digitalŗ. P2 teme perder o controle da turma, pois considera
que não conseguiria manter a disciplina dos alunos no Laboratório de Informática.
No plano pessoal, P3 usa o computador diariamente para interagir no MSN (Microsoft
Service Network), enviar e receber e-mails, pesquisar no Google e em sites em inglês. No plano
profissional, utiliza o computador três vezes por semana para pesquisar para suas aulas, retirar
exercícios da internet e acessar jornal do exterior, mas não utiliza essas TICs em sala de aula
porque não tem um computador portátil e na escola não há quadros interativos. P3 não
considerou o Laboratório de Informática da escola como uma extensão da sala de aula.
Ao término do curso, P3 avaliou que os conhecimentos adquiridos em sua prática de
sala de aula foram empregados e exemplificou com Ŗpara fazer pesquisasŗ, além de informar os
alunos sobre o que está acontecendo no mundo, propiciar prática auditiva e exercícios na língua
inglesa. Para P3, a falta de experiência com os computadores da escola e a inexistência de um
quadro interativo são empecilhos para inserir essas TICs em sua prática pedagógica.
P4, no plano pessoal, usa o computador para enviar e-mails e digitar textos. No plano
profissional, julga que pouco utiliza o computador, basicamente para digitar textos e fazer
pesquisas na Internet. Entretanto, criou um blog durante o curso com textos produzidos por seus
alunos. P4 considera que insere Ŗmuito poucoŗ essas TICs em sua prática pedagógica. Durante o
primeiro semestre letivo, P4 levou os alunos no Laboratório de Informática para acessar e
brincar com os jogos online do livro didático e também para visitar o blog com suas produções,
após correções e reescritas.
O blog foi avaliado como bom por P4 após o término do curso. P4 levanta a discussão
sobre o conteúdo a ser ministrado em um semestre letivo4 e a inserção das TICs na prática
pedagógica. Como as TICs ainda são entendidas como recurso extra e externo à sala de aula, seu
uso depende do tempo disponível porque o syllabus a ser cumprido no semestre é Ŗmuito
corridoŗ. Para um efetivo uso das novas tecnologias, P4 considera que seja necessário
redistribuir a quantidade de conteúdo a ser estudado ao longo do curso. Para P4, a falta de
tempo e a falta de segurança em lidar com o computador são empecilhos para inserir as TICs em
sua prática pedagógica da sala de aula.
No plano pessoal, P5 usa o computador para acessar sites educacionais, enviar e receber
e-mails, arquivar fotos. No plano profissional, P5 frequentemente usa o computador para
receber tarefas de alunos e imprimir atividades enviadas por e-mail pelas editoras de livros
didáticos para utilizar com seus alunos.
Após a conclusão do curso, P5 não empregou os conhecimentos adquiridos em sua
prática de sala de aula. P5 vê a inserção dessas TICs na sala de aula por meio de Ŗsites que
complementem o que é oferecido no livro didáticoŗ. Para P5, treinar e usar o computador com
segurança com os alunos são fatores que possibilitam a inserção do computador em sala de aula.
No plano pessoal, P6 faz um uso versátil do computador Ŕ utiliza-o diariamente para
pesquisar, obter informações, enviar e-mails, receber documentos como declarações, pagar
3. O i-EARN (International Education and Resource Network), denominado no Brasil Educadores
Globais, é uma organização não-governamental que disponibiliza a maior rede mundial sem fins
lucrativos para que professores e estudantes usem a Internet e outras tecnologias para desenvolver
projetos colaborativos online com o intuito de promover um intercâmbio linguístico e cultural, por meio
de uma comunicação real entre estudantes de vários países. O site da ONG é http://iearn.org.
4. Os cursos oferecidos pelos Centros de Línguas são em regime semestral.
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boletos, jogar, fazer cursos online. Entretanto, no plano profissional, usa apenas e-mail
diariamente para se comunicar com seus alunos e ainda não inseriu essas TICs em sua sala de
aula.
Durante o curso, P6 fez um blog, mas não pôde utilizá-lo com os alunos porque sua
finalização coincidiu com o período de provas finais do semestre. P6 gostaria de inserir as TICs
em sua prática de sala de aula, mas ainda não sabe exatamente como. O empecilho apontado por
P6 para um uso mais efetivo do computador é o fato do Laboratório de Informática não estar
completamente pronto, pois a internet banda larga exclusiva para o laboratório não foi instalada,
deixando a navegação lenta.
P7, no plano pessoal, usa o computador nos fins de semana para comprar livros,
softwares e CDs. No plano profissional, seu uso do computador é mais frequente e variado
como preparar atividades extras, dinamizar os conteúdos do livro, promover exercícios para
alunos com necessidades educacionais especiais (ANEEs5) e tirar dúvidas enquanto planeja suas
aulas. P7 utiliza seu computador portátil em sala de aula para mostrar textos ou trechos, áudio e
pequenos vídeos com o objetivo de ilustrar uma atividade e, também, para acessar glossários
para esclarecer dúvidas.
Após a conclusão do curso, P7 levou os alunos ao Laboratório de Informática para que
preparassem uma apresentação no aplicativo Impress. P7 avaliou a atividade como boa porque
havia um computador para cada aluno, possibilitando uso individual. P7 pretende propiciar a
participação de mais alunos no blog da sala, e não somente dos representantes de classe, bem
como instalar programas de recursos gramaticais e dicionários online. P7 considera que a falta
do acesso à Internet na sua própria sala de aula é um empecilho para a inserção das TICs na
prática de sala de aula, uma vez que é oneroso manter um serviço wireless.
No plano pessoal, P8 usa o computador para elaborar textos, procurar músicas e filmes,
visitar blogs pedagógicos, pesquisar matérias referentes à atividade com alunos.
Profissionalmente, usa o computador para se comunicar com alunos, por e-mail e webquests,
além de usar os recursos da internet com frequência como atividade extra classe, pois a
navegação no Laboratório de Informática é lenta e nem sempre constante. P8, que é especialista
em Mídias na Educação, percebe o Laboratório de Informática como um espaço para publicação
em blogs, visualização de filmes curtos, elaboração de exercícios e pesquisas.
P8 apresenta um perfil tecnológico diferente dos demais participantes da pesquisa.
Enquanto frequentava o curso, P8 estava promovendo a interação online de seus alunos por
meio de projetos colaborativos online do i-EARN.
P8 não pretende utilizar o sistema operacional Linux Educacional com seus alunos, pois
não gostou do sistema. Entretanto, P8 tem a intenção de ampliar a utilização das mídias digitais
integradas ao seu trabalho pedagógico, preferencialmente, utilizando o Windows devido aos
recursos que esse sistema operacional oferece. P8 considera que o empecilho do uso do
computador em sala de aula se dá devido à descontinuidade do acesso à internet no Laboratório
de Informática e da ausência de Internet sem fio na sala de aula. Problema esse que pode ser
suprido caso o professor tenha seu próprio laptop e acesso a conexão wireless.
A seguir, sistematizamos em um quadro o uso do computador e dos recursos da Internet
nos planos pessoal e profissional, e o uso efetivo de TICs após a conclusão do curso dos
participantes da pesquisa:

5. O Centro de Línguas pesquisado é uma escola inclusiva. Atende alunos com necessidades educacionais
especiais (ANEEs) como deficiência auditiva, deficiência intelectual, transtorno do déficit de atenção
com/sem hiperatividade, entre outras.
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Plano pessoal
Raramente usa: apenas email.

Plano profissional
Raramente usa: apenas
para ler notícias.

P2

Frequentemente: conversar
com amigos, downloads.

Às vezes: basicamente para
preparar atividades.

P3

Diariamente: MSN, e-mail,
pesquisa no Google e sites
em inglês.

P4

Frequentemente: digita
textos e e-mail.

P5

Muito pouco: acessar sites
educacionais, e-mail,
arquivar fotos.

P6

Diariamente: MSN, e-mail,
pesquisas, pagamentos,
compras, cursos online.

P1

P7

P8

Finais de semana: comprar
livros, CDs e softwares.

Elaborar textos, procurar
músicas/filmes.

Três vezes por semana:
pesquisa para as aulas,
retirar
exercícios
da
Internet.
Pouco usa: digitar textos,
pesquisar na Internet.
Frequentemente: receber
tarefas dos alunos e receber
atividades enviadas pelas
editoras.
Diariamente: comunica-se
com os alunos por e-mail.
Frequentemente: preparar
atividades extras (inclusive
para ANEE), dinamizar
conteúdo do livro didático,
tirar dúvidas no preparo
das aulas.
Comunicar-se com alunos:
e-mail e webquest. Visitar
blogs
pedagógicos
e
pesquisar atividades que
envolvam alunos.
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Após o curso
Não usa, mas já conversa sobre o
assunto.
Não tem intenção de usar os
conhecimentos adquiridos: sente que
não se envolve com o mundo digital e
não saberá como lidar com a disciplina.
Não usa. A falta de um portátil, de
experiência com os computadores da
escola e de quadros interativos são
empecilhos.
Muito pouco. Criou blog com trabalho
dos alunos.
Não usa. Pretende usar sites
(exercícios) que complementem o
conteúdo oferecido em sala de aula.
Criou um blog. Quer incorporar o
computador e os recursos da internet
em sua prática de sala de aula, mas
ainda não sabe exatamente como.
Os alunos utilizaram o IMPRESS
individualmente. Pretende usar o blog
com todos os alunos, instalar softwares
de gramática, acessar dicionários
online.
Ampliar o uso das mídias digitais na
sua prática pedagógica com o
Windows (não pretende usar o Linux).
O acesso precário à Internet é um
empecilho.

Passamos a analisar, na próxima seção, os grupos tecnológicos que surgiram mediante a
análise do perfil tecnológico e o uso efetivo das TICs em sala de aula de cada participante da
pesquisa.
Grupos tecnológicos na escola
Da análise dos perfis tecnológicos dos participantes da pesquisa e do uso efetivo das
TICs em suas práticas pedagógicas, percebemos a presença de três grupos com perfis
tecnológicos distintos: não usuários do computador nos planos pessoal e profissional; usuários
do computador no plano pessoal, com limitação de uso no plano profissional; e, usuários
efetivos do computador nos planos pessoal e profissional.
O primeiro grupo tecnológico, não usuários do computador nos planos pessoal e
profissional, é um grupo pequeno, apenas P1 apresenta esse perfil. O perfil desse grupo é o de
professores incluídos digitalmente que usam o computador restritamente, porém não descartam
o uso das TICs em sala de aula.
Santos (2004, p. 8), em seu texto sobre as representações construídas pelos professores a
respeito do uso de computadores na educação, afirma que há Ŗzonas representacionais opostas,
ora declarando adesão ao computador como meio didático, ora declarando repulsa à ideia da
inserção do computador em sua prática docenteŗ. O grupo tecnológico 1, entretanto, não se
identifica com a representação da repulsa. Esse grupo mostra-se inseguro em inserir o
computador em sua prática pedagógica sem que tenha um conhecimento específico das
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possibilidades desses novos recursos tecnológicos. Apenas gostaria de aprender primeiro a usar
os recursos para depois inseri-los no seu fazer pedagógico.
O grupo tecnológico 2 é o grupo com o maior número de professores. P2, P3, P4, P5, P6
e P7 pertencem a este grupo de incluídos digitais, pois utilizam o computador principalmente no
plano pessoal. Entretanto, a inserção das TICs na sala de aula ainda é tímida, mesmo quando
muitos professores são familiarizados, inclusive, com recursos que permitem a comunicação à
distância como e-mail ou a interação online, como o MSN.
Há uma subdivisão nesse grupo, dos seis professores, três afirmam não usar o
computador em sala de aula, caso de P2, P5 e P6, por temerem a falta de disciplina dos alunos,
não se sentirem seguros ou porque julgam que o Laboratório de Informática ainda não esteja em
condições ideais de uso. Entretanto, já inseriram o e-mail como uma forma de se comunicar
com os alunos ou receber suas tarefas.
A insegurança com o uso do computador e a Internet lenta e inconstante do Laboratório
de Informática são apresentadas como fatores desmotivadores para a inserção das TICs nas
práticas pedagógicas.
Os outros três professores, P3, P4 e P7, declararam usar o computador em sala de aula
para fazer pesquisas, para que os alunos acessem os jogos online complementares do livro
didático, contemplem sua produção no blog produzido pelo professor, tenham acesso a fontes de
pesquisa como dicionários ou gramáticas, ou para que produzam suas apresentações, utilizando
um aplicativo específico.
Logo, o computador ainda é visto como uma oferta de acesso rápido e certo ao
conhecimento enciclopédico e consolidado, conforme Valente (s/d) conceitua a máquina de
ensinar, ou, no caso do blog, como Ŗum portfólio digitalŗ para a produção dos alunos, segundo
Gomes (2005, p. 313). Porém, ainda não é visto como uma ferramenta para produzir
conhecimento novo ou para abrir as portas e janelas da sala de aula para o mundo das interações
extra-classe.
Para esse grupo, a inserção das TICs ocorre mais frequentemente como um elemento
estético, para incrementar a aula. O computador ocupa espaço do que antes era feito com
material extra, revistas, vídeos, filmes, músicas, jogos, ou seja, o grupo apresenta uma visão
tradicional de ensino, demonstrando um compromisso com o cumprimento do conteúdo do livro
didático. Após o fechamento do conteúdo, então, o extra e a complementação são apresentados
por meio dos recursos do computador e da Internet. Dessa forma, esses recursos ainda não
foram inseridos na sala de aula de modo a impulsionar uma mudança de paradigma educacional,
conforme preconizado por Valente (s/d, p. 10) que vê o computador Ŗcomo um catalisadorŗ
dessa mudança.
Percebe-se, portanto, que ser digitalmente incluído não é suficiente para que aconteça
uma mudança consistente no processo de ensinar e de aprender.
O efetivo uso do computador nos planos pessoal e profissional é característica do grupo
tecnológico 3. P8 é o representante desse grupo e o único com curso de especialização em
Mídias na Educação. Utiliza o computador e os recursos da Internet de modo a propiciar que seu
aluno use esses recursos para uma interação real com o mundo além sala de aula e para a
produção de conhecimento de forma crítica. Seus alunos interagiram com estudantes de vários
países por meio de projetos colaborativos online da ONG i-EARN, numa intensa troca
linguística e cultural.
Em síntese, os três grupos tecnológicos são de incluídos digitais com diferentes perfis de
usuários. O grupo 1 é um usuário esporádico do computador e da Internet tanto no plano pessoal
quanto no profissional. Os grupos 2 e 3 são usuários mais assíduos desses recursos nos planos
pessoal e profissional, porém com diferença na aplicação das TICs em contexto escolar.
No grupo tecnológico 2, os professores utilizam o computador como uma máquina
moderna de escrever, com fácil acesso ao conhecimento já acumulado pela humanidade, ou
posicionam os alunos em uma perspectiva mais telespectadora perante esses recursos. No grupo
tecnológico 3, os professores convidam seus alunos a usufruirem das TICs para ampliar sua
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capacidade de interação e comunicação. O computador é entendido como mais um recurso de
aprendizagem, que pode ocorrer de forma mais ativa, produtiva e criativa.
Considerações finais
Os participantes da pesquisa são incluídos digitais, porém com perfis tecnológicos
distintos. O primeiro grupo tecnológico raramente usa o computador no plano pessoal ou
profissional. O segundo grupo é usuário do computador no plano pessoal, porém,
profissionalmente, experimenta as novas tecnologias de forma tradicional, ainda muito atrelada
à complementação da transmissão de conhecimento pelo professor. O terceiro grupo tecnológico
tem um perfil mais inovador, além de usar o computador de forma variada no plano pessoal,
está mais em consonância com o que se espera do uso das novas tecnologias em sala de aula, ou
seja, de forma que o aluno possa produzir conhecimento novo.
É preciso ressaltar, entretanto, que P8, do grupo tecnológico 3, é o único participante da
pesquisa que fez um curso de formação continuada sobre utilização de mídias na educação. É
provável que isso tenha feito a diferença em relação à aplicação dos recursos tecnológicos em
sala de aula.
É inegável que o professor exerce um papel decisivo para a efetivação das TICs em
contexto escolar, porém ser um incluído digital pode não ser suficiente para que haja uma
melhoria na qualidade do ensino.
A presença de três grupos tecnológicos, todos incluídos digitais, em uma escola com um
quadro docente bastante qualificado parece indicar que a existência de um Laboratório de
Informática não é uma condição exclusiva para uma mudança na prática pedagógica. É preciso
investir em cursos de capacitação e formação continuada em informática educacional para
proporcionar a sensação de segurança quanto ao uso do computador em sala de aula e a
ampliação das possibilidades de uso das TICs em ambiente educacional. Assim, uma efetiva
mudança no processo de ensinar, com mais ênfase no processo de aprender, poderia se
materializar em um aumento da qualidade de ensino.
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PROMOTING THE GENUINE USE OF ENGLISH IN CLASS:
AN ACTION RESEARCH
Carolina Chaves (G-UFG)

ABSTRACT: One of the many aims of language teachers is to promote a variety of contexts in which their
students can use the target language as much as possible. Therefore this work – a collaborative action
research done in a public university - has as it goal search for strategies and activities that could enable
students to use the target language (English), during classes as if they were in a genuine communication
environment. The methodology and tools used during the data collection will be presented. Teachers must
be aware of the importance to promote interaction in the target language.
KEY WORDS: target language; genuine communication; strategies; awareness.
RESUMO: A fala é uma das habilidades mais almejada por alunos que decidem estudar uma língua
estrangeira. Essa habilidade, logo, torna-se um dos principais objetivos dos professores de língua
estrangeira. Buscamos por diversos contextos que promovam bastante o uso da língua alvo. Dessa forma,
esse trabalho – uma pesquisa colaborativa feita em uma universidade pública – tem como objetivo
pesquisar estratégias e atividades que possibilitem ao aluno utilizar a língua alvo (Inglês), promovendo
um ambiente de comunicação genuína. A metodologia e as ferramentas utilizadas para a coleta de dados
serão apresentadas. Os professores devem conscientizar-se da importância de promover atividades
interativas em suas aulas.
PALAVRAS-CHAVE: língua alvo; comunicação genuína; estratégias; consciência.

Introduction
Teachers usually deal with some problems in their language classroom. For instance,
ŖWhat physical or emotional problems are affecting my studentsř ability to learn English?řř The
ability to solve this sort of problem does not consist only on the teacherřs experience, but also at
their need for self Ŕ improvement, in other words, professional development. Teachers should
always reflect on their teaching to make their professional development a continuous and an ongoing process. Therefore, they should develop a strategy in which they will collect some data on
their practice and analyze it, in order to come up with decisions about what their future practice
should be. To put it in another way, this process is meant by the term action research.
Classroom teachers are in the best position to observe language learning problems. By
themselves or in a partnership with other researchers they can develop ways of isolating and
quantifying these problems. Research should help teachers become more careful systematic
observers of classroom phenomena, and stimulate fresh; creative thought. In this way the
classroom field will make more rapid progress toward the goal of having teachers and students
understand and improve L2 learning.
This project is part of a bigger one developed by an Academic researcher from the
Federal University of Goiás. It also involves four language teachers who are working on a
collaborative action research, in order to come up with ideas to overcome some classroom
language learning problems. This very project will be done in a classroom with twenty students
who are studying English IV at the Language Center of the same University referred before.
Moreover, this project tries to answer the question: ŘřHow can I make my students speak more
using the target language?řř This question emerged after a lot of discussion and reflection made
by the participants, of this big project, about my class (English IV), which was recorded on the
24th of August. Therefore, some speaking strategies and tasks will be presented in order to
improve my studentsř speaking skill and create an atmosphere of genuine communication.
This project is divided into three parts. The first one refers to the theoretical background
where some strategies and tasks will be presented based on some authors. The second one refers
to the methodology where some strategies mentioned in the theoretical background, will be put
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into practice and then analyzed in a reflective way. And in the last part, I will analyze the results
and come up with some conclusions about my study, showing if my students could speak more
using the target language or not.
Theoretical background
When learners start to learn a foreign language they are primarily more interested in
learning to speak. In other words, they want to express themselves in a foreign language in a
way that they can be understood as if they were using their mother language. However, this skill
is considered by learners the most difficult one to be achieved, due to the fact that learners are
apprehensive about making mistakes and usually do not take advantage of opportunities to
practice speaking.
Rubin and Thompson (1994) point out that some learners think that they should hold off
speaking until they have mastered the basic grammar and vocabulary of the language. Learners
must be aware that the only way to know how to speak a foreign language is practicing the
speaking skill as soon as possible, bearing in mind that, to achieve mastery of the language, it
will take some time.
According to Brown (1994), there are some idiosyncrasies of spoken language that
make the listening skill somewhat difficult to acquire. These same characteristics must be taken
into account in the productive generation of the speech with a slight twist, owing to the fact that
the learner is now the producer. Some of the most important characteristics are clustering,
redundancy and variety of performance. As we know, fluent speech is phrasal, not word by
word. Through clustering, learners can organize their output both cognitively and physically.
Second, the speaker has an opportunity to make the meaning clear through the redundancy of
the language. So, learners can capitalize on this feature of spoken language. Finally, one of the
advantages of spoken language is that the process of thinking as the learner speaks, allows him
to manifest a certain number of performance hesitations, pauses, backtracking and corrections.
Teachers can actually teach learners how to pause and hesitate. Also Brown says: ŘřOne of the
most salient differences between native and nonnative speakers of a language is in their
hesitation phenomena.řř
There is no single magic formula for successful foreign language learning. As Rubin
and Thompson (1994) state, language learning must be an active process. For this reason,
learners who make a conscious effort to practice their foreign language and who seek out for
opportunities to use what they have learned are more successful than learners who assume a
passive attitude and rely on the teacher to do the whole job. Learners have to overcome
inhibitions and get into situations where they must speak in the foreign language.
Success in learning a foreign language can be achieved if the learner persists in using a
whole host of strategies. According to Oxford (1990), learning strategies are specific actions
taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more effective and more
transferable to new situations. Some students are not consciously aware if they are using
strategies or not. But most of them achieve their goals through conscious systematic application
of a battery of strategies.
There are some strategies that can help learners to deal with trouble spots, such as not
knowing a particular word, or misunderstanding the other speaker. These strategies can also
enhance fluency and add to the efficiency of communication. Oxford (1994) points out five
strategies that are useful to overcome limitations in speaking. First, getting help, this means
asking someone for help by hesitating or explicitly asking for the person to provide the missing
expression in the target language. Second, using mime or gesture: learners can use physical
motion in place of an expression to indicate the meaning. In addition, learners can get the
meaning across by describing, exemplifying or using a synonym, in other words, they can
paraphrase. Another strategy is approximation of (or approximating) the message, that is,
learners can use an alternative term which expresses the meaning of the target word as closely
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as possible. For instance, if the learner does not know how to say Ŗbusŗ he can use this strategy
and say public transportation. Finally, asking for clarification: learners can use set phrases like
ŖWhat do you mean?řř or ŖWhat are you trying to say?řř, when something during the
conversation is not clear. These strategies can be very useful for language learners who often
experience such difficulties in conversations because they feel insecure to speak in the second
language.
Although strategies are useful tools for language learners, they will only be able to use
them in an effective way if teachers provide speaking tasks which provoke students to use all
and any language at their command. According to Harmer (1998), three characteristics should
be taken into account to answer the question: ŘřWhy encourage students to do speaking tasks?řř
First of all, rehearsal: getting students to have free discussion outside the classroom. Having
them take part in a role-play at a restaurant, for instance, allows them to rehearse such a real Ŕ
life event in the safety of the classroom. In addition, speaking tasks where students are trying to
use all and any language they know provide feedback for both teacher and student. Also,
through feedback students can reflect about their performance and spot the negative and positive
points that are helping them to improve this skill. Finally, engagement, which means
good activities that can and should be highly motivating. If all the students are participating
fully - and if the teacher has set up the activity properly and can then give sympathetic and
useful feedback Ŕ they will get tremendous satisfaction from it.
Nunan (1998) states that it is easier to learn a second language when learners are
actively engaged in attempting to communicate. Nunan (1998, p.51) says:
Řřwe learn to read by reading, so also do we learn to speak by speaking.ŗ Therefore, teachers
should stimulate oral interaction in the classroom. Activities, in which students have to
negotiate the meaning and interact with another speaker as well, are an opportunity to push to
the limit their emerging competence. However, teachers should not limit their classes to
exercises that are essentially enabling activities which do not go far enough. For instance, listen
to a model dialogue and repeat. These exercises provide few opportunities for genuine
communication. For this reason, Nunan (1998) provides a list of tasks such as task-based, group
discussion, role-play, information gap which provide oral interaction and get students to engage
in a communicative situation.
The learning of every skill requires investment of oneřs time and effort into the process.
As it was shown, speaking is an important factor in second language development and it can be
easily achieved when students take advantage of opportunities to practice this skill. So, in the
following part, I will present some strategies and activities used to provide genuine
communication in my classroom, taking into consideration the ideas of the authors presented
above.
Methodology
As it was shown in the introduction, this project is a collaborative action research.
According to Ur (2000), an action research is based on a cycle of investigation, action and reinvestigation. To illustrate this statement, there is a box from her book, presented below, which
describes the steps of an action research.
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The Action Research Cycle
1. A problem is identified.
2. Relevant data are gathered and recorded.
3. Practical action is suggested that might solve the problem.
4. A plan of action is designed.
5. The plan is implemented.
6. Results are monitored and recorded.
7. If the original problem has been solved, the researchers may begin work on another; if not,
the original problem is redefined and the cycle is repeated.
Box .1: Ur, 2000, p.329

First of all, my class was recorded on August 24th to identify the problem. While I and
the participants (an Academic researcher and three English teachers) were watching the tape,
some problems were pointed out. As it is a collaborative action research we had seven reflective
sessions in which we discussed our classroom problems and shared some experiences and
strategies. On the first session, we could conclude that my group was not using the target
language (English) as much as expected for their level. Therefore, I decided to develop a
research in order to solve this problem.
This project was done in a classroom with twenty students who are studying English IV
at the Language Center of the Federal University of Goiás. After the problem was identified, I
spent some time collecting baseline data through observation.
I came out with some hypotheses trying to figure out the problem: Is the studentsř goal
learn to speak? Are they afraid of making mistakes? Do the activities done in the class promote
oral interaction? I shared these hypotheses with the participants through the sessions of
discussion and reflection. Finally, I designed a plan selecting some strategies to implement in
my classroom to develop the use of the target language.
Several strategies were put into action, trying to develop the speaking skill. To begin
with, I exploited the studentsř awareness. In groups of four students they had to answer four
questions related to the use of English in the classroom. Then a hand out was given with six
strategies to help learners to improve their speaking skill. In addition, group discussion and pair
work were also put into action. Activities in groups or in pairs Ŕ in which the students had to
discuss a topic or make a task Ŕ were done every class. Third, role play activities were done
based on films seen by the students. They had to create a similar situation and present it. Lastly,
the monitor strategy suggested by Oxford (1994) was very beneficial. Each class, two students
were elected by the teacher and the classmates to be the monitors and help them keep speaking
in the target language.
The results were monitored and recorded on a journal and based on two questionnaires
answered by the students after they did oral interaction activities. The journal helped me to
reflect about the strategies I was using Ŕ if they were working or not and why. After every class,
I wrote down significant aspects of the lesson, the studentsř attitudes and my impressions and
reflections about it.
The following part presents the data analysis and the results achieved in this action
research.
Data analysis
According to Nunan (1992), mastering the art of speaking seems to be the most
important aspect of learning a foreign language. Therefore, by reading the journal and the
questionnaires applied, I came to the conclusion that three strategies were very beneficial to
improve and develop the studentsř speaking skill. They were divided in three categories:
awareness – students‟ attitude toward it; pair working or group discussion and the monitor
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strategy. I will discuss about them and point some significant aspects that these strategies
contributed to enhance the use of the target language in the classroom.
Awareness – Students‟ attitude toward it
This was the first strategy that I used. I wanted to know if the students were aware that,
for most of them, the classroom is the only environment they have to practice the target
language. Therefore, I planned an activity in which the students had to discuss some questions
related to the use of English in the classroom. They also had to come up with some strategies
that they believe could help them to speak English:
It was a very good activity. All the students were trying and they only spoke in
English. They were really involved in this activity and could express their
opinions in the target language. Some students asked me for some words. I
could notice that some students helped the others, for instance, how to say
some words in English. […] Miming, talking while you are taking a shower,
the black bag, were some of the strategies they told me (Journal, September
14th).

In the same class, I gave them a handout with six strategies suggested by Oxford
(1994), that they could use to help them to improve their speaking skill. The students were
trying hard to use these strategies:
[…] the students did not have opportunities to develop genuine communication
in the target language. However, some of them used one of the strategies to
improve the speaking skill Ŕ appeal for help. One of the students asked me:
ŘTeacher how do you say tamanco in English?ř and I told her. (Journal,
September 22th).

Every class, I kept reminding them: ŘTry to speak in English, no Portuguese!ř I also
began to charge 0, 10 cents from the students who spoke Portuguese. One of the participants
from the collaborative action research suggested this strategy and I decided to make use of it, in
order to draw studentsř attention to the use of the target language:
I remembered that one of the teachers has a pig and every time that one of her
students speak in Portuguese they have to put 0,10 cents in the pig. I did not
have pig, but I had a black bag. I asked students: ŘWhat does the black color
reminds you of?ř They said that it could be something bad and scary. Then I
told them that from that day on if they spoke Portuguese they would have to
pay me 0, 10 cents. They agreed and only two students spoke Portuguese in
this class (Journal, October 2nd).

The students were trying to speak in the target language all the class. They got really
involved in the activities and tried hard to do it. Sometimes they mixed Portuguese with
English, trying to make themselves understood. However, there were some classes that they
spoke only in English:
It seems that it has become something natural, like a habit. I can not deny that
some students are not trying hard as I want, but at least they are aware of this
process (Journal, October 12th).
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This strategy made me believe that they are at the right path. For this reason, I realized
that once they are aware of its importance, activities which they could use the strategies and the
target language should be provided. That is what I am going to talk about next.
Pair work or group discussion
These activities are the most used ones in a language classroom where the
communicative approach is applied. They promote oral interaction and enhance the use of the
target language:
[…] in fact, everybody spoke English today. I gave them a lot of pair work to
practice the structure of the Past Continuous. I could observe that all the
students tried to speak in English among them. […] the students took
advantage from these practice activities and face them as an opportunity to
speak in English (Journal, October 20th).

Every class, I decided to use one of these activities. The group discussion helped
students to practice English freely, with communication as the main objective:
Today, the students watched the film Anger Management. It talks about people
who become angry easily. After they watched a scene, they were divided in
groups of four students, in order to discuss their experiences with anger. Before
the students started to do the activity, I asked them to try to speak in English.
Most of the groups tried to speak in English most of the time, saying few words
in Portuguese. They had a great opportunity to practice their speaking using the
target language (Journal, October 24th).

Feedback was a very important tool to check if these activities were working or not. I
asked students feedback about some activities I had applied and the answers were really
rewarding:
I think the activity was essential, because I can not speak long texts and there
are some words that I do not know the meaning, but when I speak English I
remember what it is (Student B, first questionnaire).
That activity was good. I made an effort to speak more in English (Student C,
first questionnaire).
I believe that this activity was very rewarding, because its give an opportunity
to practice conversation (Student D, first questionnaire).

Everything seemed to be working well. Some students were really involved in the
activities, communicating in the target language; on the other hand some were not. As a result, I
decided to apply a strategy to draw their attention to the use of the target language. That is what
I am going to focus next.
The monitor strategy
This strategy is suggested by Oxford (1994). According to her, it is a useful tool, due to
the fact that the students are also responsible to monitor if their colleagues are using the target
language. Unfortunately, I decided to put this strategy into action a little later, however the
result was satisfactory:
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[…] at the beginning I chose two students to be my monitors. To put it in
another way, they helped me to make the students aware about speaking
English. I chose two students who do not speak very frequently and usually say
things using the mother tongue. I could perceive that they were observing their
classmates and they really tried hard to speak in English (Journal, November
4th).

Each class, I and the students chose two students to be the monitors. Sometimes, the
students did not take it too serious and do not see it as an opportunity for them:
Today the monitor strategy did not work. The monitors chosen were not aware
of it. One of the students did not try hard and kept switching her speaking to
Portuguese. In addition, they did not help me. For instance, they did not remind
their classmates to speak in English (Journal, November 9th).

I am inclined to believe that these strategies were very helpful and they could answer
my question. Therefore, the following part presents my final considerations Ŕ the importance Ŕ
about this action research.
Final remarks
Some teachers tend to be very self Ŕ critical. However, this is better than being totally
complacent, due to the fact, that self Ŕ development will never take place without the perceived
need for it. Therefore, I can affirm that this collaborative action research was a very rewarding
experience for me. I would have never developed my teaching this much if it was not for the
other teachersř help.
I had never had the opportunity to seek for problems I was facing with my classroom
and come up with strategies and ideas to solve it. One of the most important strategies applied to
this action research was the discussions with the other teachers. That was the time, when all of
us had a chance to share our classroom experiences or problems. These Řtalking shopř as
Wallace (1998) states, can provide possible solutions to everyday classroom problems, increase
teachersř self-esteem, relieve tension and make them believe that they will find a way to
overcome those problems.
The journal, on the other hand, was very beneficial. Reflection played a very important
role in this research. It was the moment I had to think carefully about my attitudes and the
studentsř as well. Definitely, I can say that reflection brought me professional development. It
made me see that learning a foreign language is a long process. Students and teachers have to be
involved in it, in order to achieve success.
I was glad to see that the strategies put into action helped me a lot to achieve my goal. It
is really rewarding hearing studentsř feedback, thanking me for providing a great amount of
speaking practice. It is amazing to see how my students have developed their speaking in the
target language. There are some problems such as accuracy which demands more attention, but
at least they can communicate and make themselves understood.
Finally, I intend to continue putting these strategies into action. I also aim to identify
other problems and try to overcome them as I did to this one. It was profitable to know that if
we set an objective and work hard on it, the results will always be positive.
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REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO EM LIVROS DIDÁTICOS DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA E DISCURSOS GENDRADOS EM SALA DE AULA
Ariovaldo Lopes Pereira (UEG/UniEVANGÉLICA)
ABSTRACT: This article is about a research which was conducted in a PhD program in Applied
Linguistics at the State University of Campinas (UNICAMP) whose objectives were to identify ideological
discourses of gender representations in textbooks of English and to analyze their influence on classroom
discourses and their relation with gendered discourses in society. The field research was conducted in
elementary public schools in two steps: 1.critical discourse analysis of texts in textbooks of English,
following the principles of Critical Discourse Analysis proposed by Fairclough; 2.observation of English
classes in which those texts were studied. The concepts of gender, discourse and ideology were discussed.
KEYWORDS: textbook; gender; discourse; ideology.
RESUMO: Este é o relato de pesquisa desenvolvida no doutorado em Linguística Aplicada na
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), cujos objetivos foram identificar discursos ideológicos
em representações de gênero em livros didáticos de Inglês, analisar sua influência em discursos de sala
de aula e estabelecer sua relação com discursos gendrados que circulam socialmente. A pesquisa de
campo foi conduzida em escolas públicas de ensino fundamental, em duas etapas: 1.análise crítica de
discurso de textos de livros de Inglês, segundo os princípios da Análise Crítica do Discurso (ACD)
proposta por Fairclough; 2.observação de aulas nas quais estes textos foram trabalhados. Foram
discutidos os conceitos de gênero, discurso e ideologia.
PALAVRAS-CHAVE: livro didático; gênero; discurso; ideologia.

Introdução
O livro didático como instrumento de ensino, assim como o papel de professores e
professoras e a pedagogia adotada, têm sido considerados de fundamental importância no
exercício da tarefa de ensinar uma língua estrangeira, conforme atestam pesquisas
desenvolvidas nas últimas décadas por estudiosos e estudiosas como Almeida Filho et al.
(1991), Bolognini (1991), Consolo (1992), Hutchinson e Torres (1994), entre outros.
No ensino de língua estrangeira, os livros didáticos merecem atenção especial, pois eles
são, em muitos casos, os únicos instrumentos disponíveis em ambientes de ensinoaprendizagem de língua estrangeira (CORACINI, 1999; ALMEIDA FILHO et al., 1991;
CONSOLO, 1992; BOLOGNINI, 1991).
Vários estudos sobre livros didáticos de língua estrangeira têm surgido nas últimas
décadas, com propostas de analisar e interpretar esse instrumento quanto aos seus aspectos
ideológicos, sua importância no ensino e o papel que ele desempenha no processo de produção e
reprodução de práticas sociais, bem como o seu potencial como gerador de atitudes de
questionamento e resistência a essas práticas (cf. PEREIRA, 2000; 2002; BOLOGNINI, 1991;
CORACINI, 1999; HUTCHINSON; TORRES, 1994; TOSCANO, 2000, entre outros).
Dentro desse escopo, observa-se, nos últimos anos, em todo o mundo, uma crescente
preocupação com questões relacionadas a formas de representação de gênero em materiais
didáticos, incluídos aí os livros didáticos destinados ao ensino de língua estrangeira. Nesse
sentido, Sunderland (1994, p. 55) informa que
Materiais de ensino de língua inglesa publicados, particularmente aqueles
destinados ao ensino de inglês como língua estrangeira, há vários anos vêm
sendo analisados por suas representações de personagens femininas e
masculinas. A maioria dos estudos têm sido de livros-texto, embora trabalhos
tenham sido feitos também sobre dicionários, gramáticas pedagógicas e
testes.
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A constatação de Sunderland é corroborada por autores e autoras brasileiras que têm
desenvolvido pesquisas sobre materiais didáticos no Brasil. No contexto brasileiro essa
realidade também se confirma, conforme atesta Louro (1999, p. 70):
Os livros didáticos e paradidáticos têm sido objeto de várias investigações que neles
examinam as representações dos gêneros, dos grupos étnicos, das classes sociais. Muitas dessas
análises têm apontado para a concepção de dois mundos distintos (um mundo público masculino
e um mundo doméstico feminino), ou para a indicação de atividades Řcaracterísticasř de homens
e atividades de mulheres.
A nossa experiência como professor e pesquisador tem nos proporcionado a
oportunidade de entrar em contato com diversos e diferentes livros didáticos utilizados para o
ensino de língua inglesa no ensino básico. Mesmo uma análise superficial desses materiais levanos a perceber que em muitos deles ainda persistem manifestações de cunho claramente sexista
e discriminatório em relação às minorias qualitativas da sociedade. Isso demonstra, por
exemplo, certa dificuldade e até resistência por parte de autores e autoras desses materiais em
incorporar os avanços verificados, nas últimas décadas, no que se refere às questões da
igualdade entre os gêneros.
Gênero X sexo: conceitos e preconceitos
É importante que se estabeleça a diferença entre sexo (características biológicas que
diferenciam homens e mulheres) e gênero (características sociais e psicológicas referentes a
feminilidade e masculinidade). Coates (1993) faz a seguinte distinção entre os dois termos:
Sexo refere-se a uma distinção biológica, enquanto Řgêneroř é o termo usado
para descrever categorias socialmente construídas com base no sexo. A
maioria das sociedades opera em termos de dois gêneros, masculino e
feminino, e somos tentados a tratar a categoria de gênero como uma simples
oposição binária. (...) Mas o(a) leitor(a) deve estar ciente de que, assim como
classe e idade, gênero pode ser melhor descrito em termos de um contínuo ou
contínuos. (COATES, 1993, p. 3-4, minha tradução)

Uma vez que o gênero constitui-se num construto social e cultural do que é ser homem e
ser mulher, esse conceito pode ser diferente em diferentes culturas e sociedades, refletindo,
assim, a complexidade das representações de masculinidade e feminilidade. Diante dessa
constatação, estudiosos e estudiosas como Crawford (1995), Louro (1999) e Moita Lopes
(2002), entre outros, destacam a multiplicidade de maneiras de ser homem e ser mulher. Dutra
(2003, p.139) argumenta que Ŗos termos masculinidades e feminilidades (isto é, no plural) são
mais apropriados, assim, para dar conta das múltiplas e fragmentadas formas de ser dos homens
e das mulheres e suas construções sociais e históricasŗ.
Nesse sentido, Cameron (1999) considera que as manifestações de gênero podem ser
diferentes em diferentes contextos, o que faz com que as pessoas possam agir de maneiras que
seriam normalmente associadas com o Řoutroř gênero. A autora faz alusão a um ensaio da
filósofa Judith Butter, de 1990, denominado Gender Trouble: Feminism and the Subversion of
Identity, que considera uma reconceituação de gênero, numa visão pós-modernista do termo,
conceitos estes que assim resume:
Tornar-se mulher (ou homem) não é algo que se consegue uma vez e para
sempre numa fase inicial da vida. Gênero tem de ser constantemente
reafirmado e publicamente demonstrado através da realização repetitiva de
determinados atos de acordo com normas culturais (normas estas construídas
histórica e socialmente e, consequentemente, variáveis) que definem
Řmasculinidadeř e Řfeminilidadeř. (CAMERON, 1999, p. 444, minha
tradução)
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O discurso de sala de aula, como reflexo das práticas sociais cotidianas presentes na
sociedade e refletidas ou questionadas no contexto escolar, exerce, papel fundamental na
construção e/ou reconstrução de identidades dos sujeitos envolvidos no processo de ensinoaprendizagem. Para Fairclough (1992, p. 4), Ŗos discursos não só refletem ou representam as
entidades e relações sociais, eles as constroem ou as Řconstituemřŗ. Assim, a sala de aula
constitui-se num espaço privilegiado em que as identidades de gênero são construídas e
reconstruídas e/ou ressignificadas, a partir do engajamento de alunos, alunas, professores e
professoras em práticas discursivas que tanto podem legitimar quanto subverter as relações de
poder presentes nas práticas sociais da sociedade na qual estão inseridos(as).
Discursos gendrados em livros didáticos
Pesquisadores e pesquisadoras como Louro (1999), Moita Lopes (2002; 2003) e
Toscano (2000) têm dado importantes contribuições às reflexões sobre questões de gênero no
contexto social brasileiro, notadamente no que se refere às práticas discursivas que circulam no
âmbito escolar. Seus estudos têm mostrado que a escola, através de seu discurso institucional,
suas normas e uso de materiais didáticos muitas vezes inadequados ou de conteúdos
equivocados, frequentemente reproduz as desigualdades entre gêneros ainda presentes na
sociedade. Ao invés de exercer o papel que lhe seria natural de vanguarda e propulsora de
mudanças de paradigmas sociais, culturais e até morais, a escola não reflete, em sua prática
educativa, nem mesmo as mudanças já ocorridas e estabelecidas no seio dessa sociedade, no que
se refere à redução dessas desigualdades, adotando atitudes consideradas retrógradas e
conservadoras para os padrões modernos.
Quanto ao nosso objeto de análise neste estudo, há evidências corroboradas por
pesquisas desenvolvidas em diferentes países de que muitos materiais didáticos utilizados para o
ensino de língua materna e/ou língua estrangeira, assim como de outras disciplinas do currículo
escolar, reproduzem em seus textos escritos e/ou imagéticos e, por vezes, até mesmo na
destinação de seu espaço e na referência a personagens fictícios ou reais, a discriminação de
gênero1 observada no tratamento de homens e mulheres. Em muitos casos, ainda, mesmo em
sociedades que já alcançaram significativos avanços na igualdade entre os gêneros, os livros
didáticos nem sempre acompanham esse progresso, permanecendo, muitas vezes,
androcêntricos em suas abordagens.
Nesse sentido, Jane Sunderland (1992) em um de seus artigos sobre as questões de
gênero na sala de aula de Inglês como língua estrangeira, intitulado Gender in the EFL
classroom, atesta que muito se tem discutido sobre as formas muitas vezes sutis com que livros
didáticos representam os gêneros de forma assimétrica, chamando atenção para a Ŗrelativa
invisibilidade de personagens femininasŗ, os estereótipos relacionados aos papéis destinados a
ambos os gêneros, evidenciados tanto em textos quanto em ilustrações, e a dominação de
personagens masculinos em diálogos entre homens e mulheres. Citando resultados de pesquisas
desenvolvidas por ela e por outros estudiosos e estudiosas, a autora afirma que as personagens
femininas que aparecem nos livros didáticos Ŗtendem a ser relativamente raras, de profissões de
status inferior, mais jovens, mais frequentemente definidas (descritas) em relação ao sexo
oposto, e relativamente inativas e mais pacatas, falando proporcionalmente menos e
respondendo mais do que iniciando as conversaçõesŗ (SUNDERLAND, 1992, p. 85).
Na análise que fez de cartilhas de alfabetização e livros didáticos das séries iniciais do
ensino fundamental (primeira fase), Toscano (2000, p. 88) concluiu que Ŗo nosso livro didático
ainda não incorporou as grandes transformações que vêm ocorrendo na sociedade brasileira, no
campo da divisão do trabalho por sexo, nem, muito menos, dos novos papéis da mulherŗ. Ela
1. Toscano (2000, p. 18) considera Ŗdiscriminação de gênero (...) um tratamento diferenciado, da mulher
ou do homem, em prejuízo dos direitos do outroŗ. Segundo ela, Ŗnas sociedades humanas, essa
discriminação, na maioria das vezes, incide sobre a mulher e muito raramente sobre seu parceiroŗ.
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faz uma crítica aos autores e autoras de livros didáticos que, segundo ela, Ŗem geral, ainda não
perceberam o papel importante que cabe a eles no processo de mudança de mentalidade das
gerações mais jovens que frequentam a escola; (...) perdendo uma grande oportunidade de
contribuir para melhorar as relações e torná-las mais democráticasŗ, fornecendo a professores e
professoras um ponto de apoio para suscitar em sala de aula discussões sobre o tema com seus
alunos e alunas os quais, por sua vez, poderiam estender a discussão a seus ambientes
familiares.
É importante observar que os materiais didáticos muitas vezes demoram em retratar
certos avanços da sociedade na qual são produzidos e consumidos, principalmente no que diz
respeito a conquistas de minorias sociais que forjam mudanças de hábitos, costumes e
paradigmas sociais. Parece que autores e autoras de materiais didáticos levam tempo para
assimilar as mudanças que ocorrem na sociedade ou, pelo menos, não se sentem seguros e
seguras em retratar essas mudanças em suas obras, especialmente se tais mudanças mexem com
valores e tradições há muito arraigados naquela sociedade. Muitos materiais continuam a expor
estereótipos que não fazem mais sentido dentro do contexto social em que são empregados,
através dos textos selecionados, das representações de categorias sociais, e até mesmo da forma
com que direcionam as atividades de professores, professoras, alunos e alunas em sala de aula.
Neste sentido, David Corson, ao comentar resultados de pesquisas sobre a influência de visões
sexistas e estereotipadas de homens e mulheres, meninos e meninas, seus papéis e posições na
sociedade expressas em livros-texto infantis, chega à conclusão de que
(...) o mundo que esses textos retratam não é apenas sexista, é mais sexista
até do que a realidade atual onde a maioria das crianças tem mães
trabalhadoras e testemunham o compartilhamento de papéis adultos. (...) o
estereótipo de papéis em livros-texto parece maior do que nas sociedades que
produzem os livros e editoras às vezes oferecem explanações elaboradas para
o descompasso. (CORSON, 1993, p. 141, minha tradução)

Metodologia e objetivos da pesquisa
A presente pesquisa localiza-se no campo da Linguística Aplicada, na área de
ensino/aprendizagem de L2/LE (segunda língua/língua estrangeira). Esta investigação encontrase inscrita nos métodos denominados pesquisa qualitativa, de caráter interpretativista, uma vez
que se baseia em princípios da investigação qualitativa e utiliza elementos de cunho
interpretativista, na busca de proporcionar ao pesquisador e a seus leitores e suas leitoras, uma
visão Ŗdescritiva, interpretativa e explanatória do comportamentoŗ dos sujeitos envolvidos no
processo de investigação (WATSON-GEGEO; GEGEO, 1995, p. 60). Devido ao tema central, a
pesquisa possui caráter interdisciplinar, envolvendo conhecimentos de outras áreas cujos
estudos se alinham e se completam com a Linguística Aplicada, como a própria Linguística, a
Sociolinguística, a Sociologia e a História, entre outras (cf. INGRAM, 1980).
As perguntas de pesquisa que nortearam o estudo e, assim, orientaram a elaboração dos
objetivos, foram as seguintes: 1.Como livros didáticos de LE abordam questões de gênero e que
discursos ideológicos são expressos nas formas de representação dessa categoria? e 2.Quais as
implicações dessa abordagem para o ensino de LE? A partir dessas questões, que externavam a
direção que se pretendia dar à pesquisa, foram estabelecidos os seus objetivos, que foram assim
definidos: 1.constatar até que ponto as representações de gênero nos livros didáticos de língua
inglesa produzem, reproduzem e/ou legitimam práticas sociais sexistas; 2.analisar como as
representações de gênero nos livros didáticos de língua inglesa se refletem em discursos de sala
de aula e estabelecer a sua relação com discursos gendrados que circulam na sociedade; e
3.fornecer subsídios para uma reflexão crítica acerca do ensino de línguas.
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas distintas, porém complementares: 1)
Investigação de caráter predominantemente documental e argumentativo cujo momento
culminante constituiu-se da análise de discurso de textos dos livros didáticos pesquisados
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segundo critérios previamente estabelecidos; e 2) Pesquisa de campo de caráter interpretativista,
utilizando-se os seguintes instrumentos para levantamento, registro, coleta, seleção e análise de
dados coletados empiricamente: a)registro, no campo (sala de aula), de aulas nas quais sejam
trabalhados alguns textos escritos e/ou imagéticos selecionados pelo pesquisador entre aqueles
previamente analisados; e b)realização de entrevistas semiestruturadas com professores(as) e
debates com alunos(as).
Na primeira etapa da pesquisa, foram analisadas 6 (seis) séries de livros didáticos de
língua inglesa adotadas no ensino fundamental em escolas brasileiras, cada série contando com
4 (quatro) volumes. Entre essas séries, foi feita uma consulta para se chegar aos livros mais
adotados em escolas públicas estaduais da cidade de Anápolis, chegando-se à coleção English
Clips, das autoras Mariza Ferrari e Sarah Rubin, publicada em 2001 pela Editora Scipione, da
cidade de São Paulo. Desta coleção, foram selecionados 4 (quatro) textos para aplicação em
aulas a serem observadas na segunda etapa, seguindo critérios previamente definidos.
Resultados da pesquisa
Ao longo de nossa análise, identificamos nos livros analisados variados tipos de textos,
tanto verbais quanto visuais, o que nos levou a categorizá-los de acordo com a forma (estrutura
linguística e/ou composição da imagem) e o conteúdo (ideias e mensagens veiculadas).
Constatamos que em um único volume ou em uma coleção é possível encontrar textos de
diferentes categorias. Da mesma forma, foram identificados discursos de diferentes linhas
ideológicas nos textos analisados. Portanto, podemos afirmar, com base em nossa análise, que
os livros didáticos analisados, em geral, não seguem um padrão com relação a categorias de
textos, nem adotam uma única linha ideológica, mas apresentam os temas propostos para estudo
de forma variada e diversificada. Entretanto, pode-se constatar que entre os discursos
identificados em cada área da análise2 há predominância de discursos conservadores e
gendrados/sexistas.
É importante mencionar que os resultados evidenciaram que mesmo os materiais cuja
proposta apresenta-se como inovadora e consoante com as características de uma sociedade
moderna e visões avançadas apresentam certo grau de conservadorismo e não refletem nem
mesmo os avanços já alcançados principalmente no que se refere às relações sociais de gênero.
Os temas mais polêmicos ou polemizantes que despertariam discussões que poderiam auxiliar
na conscientização dos sujeitos envolvidos no processo educacional são, na grande maioria dos
casos, evitados e silenciados. E nas raras exceções em que são tratados, apresentam traços
conservadores e até discriminatórios e preconceituosos.
Em nossa análise de textos que trazem representações de gênero, ficou clara a
necessidade de se abordar esses textos, tanto no aspecto verbal quanto no visual, de maneira
crítica e buscando identificar ali as armadilhas que uma interpretação inadequada pode
representar e as consequências dessa interpretação na formação de conceitos e preconceitos
expressos em discursos ideológicos em sala de aula e fora dela. As ideias e valores expressos
nas representações de gênero e outras categorias sociais têm forte influência na produção e
reprodução dos discursos por elas veiculados, discursos esses que, na maioria das vezes, não são
contestados ou desafiados, mas reforçados e legitimados.
Outra constatação que achamos importante enfatizar foi a de que uma forma de
manifestação ideológica, em se tratando de materiais didáticos, é a omissão de temas que seriam
relevantes para suscitar questionamentos que poderiam levar a atitudes críticas tanto em relação
ao próprio material quanto à realidade ali retratada. Assim, verificamos que questões
importantes são silenciadas nos textos, não dando oportunidade para se aprofundar os temas
abordados. Essas questões às vezes apareceram nas aulas e nas entrevistas, o que corrobora a
2. Foram estabelecidas 4 áreas nas quais a análise de representações de gênero seriam feitas: 1.família;
2.trabalho; 3.esporte e lazer; e 4.relações afetivas e amorosas.
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sua importância; outras vezes, a sua omissão no texto leva a um consequente silenciamento
também por parte dos sujeitos envolvidos na interpretação.
Considerações finais
Diante das constatações acima referidas, reafirmamos nossa crença na importância da
ação dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, especificamente, nesse
caso, no processo de construção de significados e reflexões sobre esses significados, na sala de
aula de LE.
O material didático constitui-se em um importante instrumento no ensino formal em
geral e no ensino de línguas em particular, uma ferramenta que deve estar a serviço dos agentes
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Esses agentes, por sua vez, principalmente
aqueles e aquelas que orientam atividades e criam espaços para reflexões em sala de aula, ou
seja, professores e professoras, devem ter condições de utilizar tal ferramenta de maneira a
contribuir para a formação holística dos(as) aprendizes. Para tanto, na nossa concepção, faz-se
necessário que adotem atitudes críticas em relação aos materiais que utilizam, fazendo com seus
alunos e suas alunas vislumbrem a possibilidade de dialogar com o material, concordar,
discordar e até mesmo duvidar das informações e principalmente dos valores e ideias ali
veiculadas.
É importante ter em mente que os materiais utilizados em sala de aula são produzidos
por autores e autoras que se filiam a determinadas linhas de pensamento, com perfis ideológicos
variados, defensores de determinados posicionamentos políticos e até morais e que possuem e
expressam nesses materiais suas crenças sobre aspectos como o que é aprender, o que é ensinar,
qual o papel do(a) professor(a), do(a) aprendiz, da escola, além, claro, das convicções pessoais
que fazem parte de sua história como pessoas humanas e como educadores e educadoras, ou
simplesmente como produtores e produtoras de materiais que satisfaçam à demanda de um
mercado cada vez mais ávido por novidades e por produtos que sejam fáceis de serem
comercializados.
Quando se fala em discursos veiculados em livros didáticos, é fundamental esclarecer
que tais discursos não estão isolados, mas são frutos de uma visão de sociedade e refletem um
determinado momento histórico vivenciado por essa sociedade. Assim como a escola não se
constitui em um espaço isolado e desligado da realidade maior que é o contexto social em que
está inserida, assim também o livro didático reproduz ou, pelo menos, reflete e, muitas vezes,
produz crenças, valores, enfim, discursos que estão presentes na sociedade na qual é produzido
e pela qual é consumido. Na concepção de Corson (1993, p. 149), Ŗestá claro que de várias
formas a educação está reforçando as diferentes práticas discursivas que meninas e meninos
trazem consigo para dentro da escolaŗ.
Assim, a sala de aula pode e deve, na nossa concepção, constituir-se em lugar de
reflexão e resistência a práticas sociais e discursivas fundadas na desigualdade, através do
questionamento dessas práticas e da adoção de atitudes que enfatizem valores como o respeito, a
igualdade e a alteridade. E o livro didático, seja ele ideologizado ou crítico-reflexivo, deve ser
visto como um importante instrumento nessa empreitada dos sujeitos envolvidos no processo de
educação linguística.
Diante disso, cabe a nós, sujeitos envolvidos no processo educacional, adotarmos
atitudes críticas com relação ao conteúdo ensinado, aos materiais adotados e às próprias normas
estabelecidas e à relação professor(a)-aluno(a), que muitas vezes reproduz relações de poder
assimétricas presentes em práticas sociais mais amplas. Faz-se necessário, portanto, que nós nos
conscientizemos de que gênero é uma construção social e, portanto, variável de acordo com o
contexto cultural, o que fará com que questionemos nossas ações em sala de aula com relação à
divisão de tarefas e expectativas relacionadas a atitudes e comportamentos de alunos e alunas e,
portanto, às Řmensagensř que podemos estar, mesmo inconscientemente, transmitindo aos(às)
aprendizes.
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Para que os professores tenham tais atitudes, acreditamos na necessidade de se repensar
a formação que lhes é dada nos cursos de educação de professores das universidades, centros
universitários e faculdades do país. Desde a relação professor(a)-aluno(a) até os programas
curriculares desses cursos devem estar direcionados para a formação de sujeitos autônomos,
críticos e conscientes da realidade em que estão inseridos e na qual irão atuar, e capazes de optar
por abordagens e métodos de uma pedagogia crítica, construtiva e transformadora em suas ações
como educadores e educadoras dedicados(as) ao ensino de LE.
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REVISITANDO O CONCEITO DE ANSIEDADE NA APRENDIZAGEM
DE INGLÊS: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA
Mariana Rosa Mastrella (UnB)
ABSTRACT: Researches on language anxiety in the English learning process are not very common in
Brazil, though recurrently appearing in international journals. From the English language classrooms,
however, it is possible to constantly hear reports about the way students feel about the new language
learning process and possibly negative effects of their feelings on their learning development. In this
paper, foreign language anxiety is discussed from a critical perspective, which requires revisiting
concepts traditionally accepted in the area of language learning and teaching in Applied Linguistics.
KEY WORDS: language anxiety; teaching/learning; foreign language.
RESUMO: Trabalhos sobre a ansiedade presente no processo de aprender inglês não são muito comuns
no Brasil, mas são recorrentemente encontrados em periódicos internacionais. Das salas de aula de
inglês como LE, entretanto, são constantemente trazidos relatos sobre a maneira como os aprendizes se
sentem em relação à nova língua e efeitos possivelmente negativos desse sentir sobre o desenvolvimento
do processo de aprendizagem, tornando necessárias mais investigações. Neste trabalho, o tema
ansiedade na aprendizagem de LE é discutido a partir de uma visão crítica, a qual exige uma
ressignificação dos conceitos geralmente aceitos na área de ensino/aprendizagem de línguas em
Linguística Aplicada.
PALAVRAS-CHAVE: ansiedade; ensino/aprendizagem; língua estrangeira.

Introdução
A preocupação com os sentimentos de temor e ansiedade dos alunos nos momentos de
participação nas aulas de língua estrangeira tem gerado investigações e trabalhos em várias
partes do mundo. Em Linguística Aplicada, na literatura de aquisição de segunda língua (SLA Ŕ
Second Language Acquisition), o termo foi cunhado como foreign language anxiety
(HORWITZ; YOUNG, 1991) e várias publicações sobre ele têm aparecido sistematicamente
nos últimos anos (MARCOS-LLINÁS; GARAU, 2009; CORYELL; CLARK, 2009;
PICHETTE, 2009; KIM, 2009; YAN; HORWITZ, 2008; DEWAELE; PETRIDES;
FURNHAM, 2008; BERNAUS; GARDNER, 2008; DENEIRE, 2008; ELKHAFAIFI, 2005;
ABU-RABIA, 2004; CHEN; CHANG, 2004; MATSUDA; GOBEL, 2004; NASCENTE;
MONTEIRO, 2003; MACINTYRE; BAKER; CLÉMENT; DONOVAN, 2003; LEVINE, 2003;
ALLEN; HERRON, 2003; JACKSON, 2002; GREGERSEN; HORWITZ, 2002; HORWITZ,
2001; KITANO, 2001; SELLERS, 2000; ONWUEGBUZIE; BAILEY; DALEY, 2000, para
citar alguns nos últimos dez anos).
Mesmo com um crescente número de publicações internacionais, o número de pesquisas
sobre ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira ainda é incipiente no Brasil. Por
intuição, talvez possamos dizer que a razão para isso seja devido ao caráter pouco firme ou
domável, mensurável ou perceptível do tema Ŕ ansiedade Ŕ que oferece dificuldades no
desenvolvimento das investigações. Entretanto, não podemos negar que o constante
aparecimento de novas pesquisas e publicações sobre o tema implica, de alguma forma e, no
mínimo, em um reconhecimento de sua importância e, antes disso, de sua existência e
persistência como um problema ou incômodo na sala de aula de segunda língua ou língua
estrangeira. Assim, o objetivo deste trabalho é dar continuidade às investigações e análises
sobre ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira, porém sob uma perspectiva crítica, ou
seja, segundo a qual a sala de aula é lugar de assimetrias, língua(gem) não é representação ou
expressão de realidades prévias, mas as constrói, e as interações entre os sujeitos da comunidade
da sala de aula são baseadas em relações desiguais de poder. Assim, os dados analisados trazem
indícios que permitem uma ressignificação do que é ansiedade (conforme MASTRELLA,
2007), seguindo a tendência de que os trabalhos em Linguística Aplicada sejam feitos com
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autocrítica, possibilitando espaço para uma rediscussão do próprio cânone da área
(PENNYCOOK, 2001).
A história de Graça
Este artigo é parte de um projeto de pesquisa maior, intitulado ŖInglês como língua
estrangeira: entre o desejo do domínio e a luta contra a exclusãoŗ (MASTRELLA, 2007), o qual
traz, em sua opção metodológica, análise de histórias de vida e de ensino/aprendizagem
(NÓVOA, 1995) de professoras de inglês de escolas públicas de Goiânia e alunas graduandas
do curso de Letras envolvidas em um projeto de educação continuada de línguas estrangeiras PECEC-LEs (conforme MESQUITA, 2003). As partes que compõem o presente trabalho têm o
objetivo de analisar o tema em questão Ŕ a ansiedade Ŕ em duas vias: primeiramente com base
em teorias correntes (ou aceitas) da área de aquisição de segunda língua e em seguida rumo a
uma perspectiva crítica.
Os dados analisados neste trabalho, com vistas à discussão que aqui se propõe, são um
trecho dos relatos de Graça. Na época da pesquisa, ela era aluna do último período do curso de
Letras de uma instituição privada de ensino superior e aluna também do curso de inglês
promovido pelo projeto PECEC-LEs para o aprimoramento da competência linguística de
professores de escolas públicas de Goiânia. O trecho a seguir é um relato de parte de sua
história:
No começo do curso... no primeiro período era tudo novidade. Depois a coisa complicou. Tem
coisa negativa que faz você crescer. E essa foi uma delas. Quando eu estava no segundo
período, eu tinha um inglês muito fraquinho. Na primeira nota... [começa a chorar]. “Ai,
agora eu vou chorar”. O professor disse assim: “Olha, o seu inglês é muito fraquinho. Mas
seu esforço é muito grande. Se fosse pelo esforço a sua nota seria dez. Aí, o que aconteceu?
Mas hoje eu agradeço. Por quê? No sentindo de quê? Uma colega minha não conseguiu,
coitada. Ela transferiu de faculdade. Ela atrasou um ano do curso [de Letras]. Na N1 [nota 1,
primeira nota], eu lembro que tirei 4,6. O [fala o nome do professor] não considera essa
média, ele gosta 7,0. Quem tinha com ele nota menos de 7,0... Aí ele falou assim: “Olha,
Graça, se eu fosse você, eu trancaria o curso e faria um curso de inglês e depois você
retomava”. Aí eu falei para ele: “Olha, [fala o nome do professor], eu não sei em que você
anota, mas escreve aí...”. Hoje eu adoro ele. Respeito mesmo. Tem coisa negativa que ou faz
você afundar de vez ou faz você perder a vergonha. Aí ele disse: “Graça, se fosse pelo seu
esforço eu te daria nota dez, mas o seu inglês é muito fraquinho. Então tranca, porque você
não vai dar conta. Para você concluir o curso com esse inglês seu vai ser muito difícil”. Aí eu
falei: “[fala o nome do professor], escreve...”. Porque eu sou desaforada, eu estou errada,
mas quero ter razão. “Você anota aí na sua agenda, no seu diário, não sei em quê. Eu vou
passar. Eu vou estudar e vou passar. Não vai ser com a média que você quer, mas eu vou
passar”. Aí, ele fez a mesma avaliação com minha colega. Minha colega eu achei que ela ia
dar um treco na hora. Isso porque nós ainda estávamos no começo do período, do semestre
lá, do período. Ela não conseguiu estudar. Nessa época, eu morava em outra cidade. Eu
chegava em casa tarde. Mas, menina, eu estudava que nem uma doida. “Eu tenho que
aprender isso, eu tenho que aprender”, eu falava. Mas parece que quando você está mal
sempre acontece uma coisa para te puxar mais para baixo. Naqueles mesmos dias, eu tinha
uma colega, hoje ela é até legalzinha, [mas ela] já repetiu várias vezes. Aí, essa colega riu [de
mim]. Eu naquela dificuldade de pronunciar. Eu sempre gosto de sentar perto do professor,
porque [eu sei que] ele não vai me comer. Então, quando o professor me perguntou lá, ele
estava trabalhando have lunch, have dinner, have breakfast, essas coisas. E eu não entendi
direito e eu falei qualquer coisa errada. Além de ter falado muita coisa errada, eu falei “I
drink beer”. Aí, ele abriu a boca e falou: “Oh, my God, in the morning?”. Aí, quando ele
falou assim, eu fiquei parada sem entender qual era a barbaridade que eu falei, que eu tinha
falado, eu não sabia. Bom, aí ele ficou escandalizado que eu gostava de beber cerveja no café
da manhã. E o povo tudo caiu em cima matando. A partir daí, sempre que eu ia participar que
ele fazia pergunta eu passei a ter medo. E minha colega ria tanto, frequentemente. Então
aquilo, para mim, passou a ser uma coisa constrangedora. Eu tinha vergonha, tinha vontade
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de sumir dali. Mas eu não podia. Tinha que ficar ali e mostrar que aquele lugarzinho ali era
meu, que eu tinha direito ali, só que eu não podia mostrar a ela minha fragilidade. (...).
Também não vou dizer que eu superei.

A história de Graça sob a lente de teorias correntes de aquisição de inglês como língua
estrangeira
De acordo com o modelo teórico de aquisição de língua de Krashen e Terrell (1983, p.
32), conhecido como a Abordagem Natural, a aprendizagem de uma segunda língua se dá por
meio de input compreensível, o que os autores chamam de i+1. Assim, nós adquirimos uma
língua quando conseguimos compreender algum tipo de input (i) que seja Ŗum pouco além de
nosso nível atual de competência adquiridaŗ Ŕ i+1. Esse input compreensível, segundo os
autores, precisa acontecer na presença do que eles chamam de filtro afetivo baixo. Essa é uma
outra hipótese da teoria que Krashen e Terrell (1983) advogam Ŕ a do filtro afetivo. Segundo
essa hipótese, o filtro afetivo funciona como uma barreira que se localiza entre o input recebido
e o Dispositivo de Aquisição de Língua (LAD Ŕ Language Acquisition Device) do indivíduo.
Tal barreira opera de forma a impedir que o input seja processado e compreendido, evitando,
assim, a aquisição. Para o autor, fatores como ansiedade, motivação e autoconfiança são
definitivos para a formação do filtro afetivo, sendo a ansiedade o mais decisivo deles. Firmados
nisso, os autores estabelecem que a Abordagem Natural então consiste em desenvolver ações
com base em dois pilares: Ŗbom input compreensível e um filtro afetivo baixoŗ, sem os quais
não poderia haver aquisição (KRASHEN; TERRELL, 1983, p. 38).
O trabalho de Krashen e Terrell (1983), ao enfocar as variáveis afetivas na
aprendizagem de LE, fez com que a preocupação dos professores com a forma como os alunos
se sentem em sala de aula ganhasse lugar de certo destaque. Além de Krashen e Terrell (1983),
vários outros trabalhos da área de aquisição de segunda língua (Second Language Acquisition)
têm enfatizado variáveis afetivas na aprendizagem. Horwitz e Young (1991) fizeram um
trabalho de compilação de artigos sobre ansiedade na aprendizagem de segunda língua e língua
estrangeira no livro Language Anxiety, que contribuiu para que o termo fosse mais fortemente
estabelecido na literatura e tem servido de base para muitas pesquisas sobre o tema em várias
partes do mundo. Nessa obra, a ansiedade é caracterizada como um complexo distinto de
autopercepções, crenças, sentimentos e comportamentos relacionados com a aprendizagem de
língua em sala de aula, que surgem a partir da singularidade do processo de aprendizagem de
uma língua estrangeira.
Com um pouco menos de especificações, Gardner e MacIntyre (1993) concebem a
ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira como caracterizada pela presença de medo ou
apreensão que ocorre quando o aprendiz tem que se expressar na LE ou L2. É possível perceber,
nessas conceituações, uma ausência da influência e do papel das relações interacionais no
surgimento de ansiedade. Além disso, podemos também notar, a partir dessas conceituações, um
posicionamento teórico binário, dicotômico, entre indivíduo Ŕ variáveis individuais, e o
contexto social de aprendizagem Ŕ a sala de aula com os sujeitos que a compõem e as relações
que ali se estabelecem. Embora todos esses trabalhos enfatizem que fatores internos e externos
contribuem para a formação da ansiedade, a aprendizagem de uma língua estrangeira é tratada
sem que seja discutido de que forma as relações de poder existentes no mundo social da sala de
aula influenciam as interações que constroem os sentimentos de ansiedade. Parece faltar a essas
teorias uma discussão forjada numa visão crítica de pedagogia de ensino de línguas.
De acordo com Arnold e Brown (1999) a ansiedade aparece como uma das
manifestações da afetividade, sendo essa última um conjunto maior e mais amplo, capaz de
abrigar fatores relacionados à emoção do aprendiz, que se oporia à cognição. Os autores
abordam a ansiedade (language anxiety) de maneira específica e estritamente relacionada aos
fatores individuais, em oposição aos relacionais. Também para Scarcella e Oxford (1992), a
ansiedade na aprendizagem de LE aparece como um aspecto individual do aprendiz, em um
capítulo intitulado The individual learner, o que a caracteriza como um aspecto interno,
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desassociada de fatores sociais ou das relações que se dão na sala de aula ou no contexto entre
os sujeitos da aprendizagem.
O que podemos apreender das teorias apresentadas nesta seção sobre aquisição de
língua e também sobre os fatores afetivos, dentre eles a ansiedade, é que eles são considerados
como pertencentes ao indivíduo, com pouca referência ao contexto social. Assim, segundo tal
teoria, Graça seria uma aluna que dificilmente adquiriria a língua, devido ao seu alto filtro
afetivo muito alto. Quando ela, em sua história, diz que sempre que ia participar, que o
professor lhe fazia pergunta, passou a Ŗter medo (...), passou a ser uma coisa constrangedora,
(...) tinha vergonha, tinha vontade de sumirŗ, podemos perceber, sob a ótica das correntes
teóricas até aqui apresentadas, que sua participação estava prejudicada devido a medo,
vergonha, ansiedade. Graça, assim, não poderia ser descrita como uma boa aluna, mas sim como
uma aluna com poucas habilidades para aprender língua, incapaz de interagir de forma
apropriada com os demais participantes de seu contexto de aprendizagem.
Como já foi exposto, Krashen e Terrell (1983, p. 21) tratam os fatores afetivos Ŕ
emoções, sentimentos, motivação, autoconfiança, sob a ótica do indivíduo, do individual.
Embora eles falem da necessidade de um ambiente de Ŗbaixa ansiedade, harmonia com o
professor e um relacionamento amigável com outros alunos, sem os quais a aquisição será
impossívelŗ, sua teoria não explica de forma adequada a relação entre o aprendiz e o contexto
social de aprendizagem, pois se refere a eles de forma dicotômica, não dialética, como se o
individual e o social existissem com possibilidades de independência, não interdependência.
Além disso, a visão dos autores sobre os fatores afetivos parece focá-los na gama de variáveis
pertencentes à personalidade (motivado/desmotivado; tímido/extrovertido; ansioso/não-ansioso)
do indivíduo. Graça, assim, seria uma aluna definitivamente ansiosa, com dificuldades de atingir
seus objetivos de aquisição do inglês devido a seu filtro afetivo alto. Com isso, percebemos uma
visão de sujeito individualizado e portador de uma identidade estável, fixa e coerente; uma
identidade capaz de organizar inalteravelmente o tipo e a intensidade da ansiedade do aluno; um
sujeito que aparece quase que alheio aos efeitos das estruturas sociais desiguais que são
reproduzidas na interação social do cotidiano, que a língua apresenta, constitui e reproduz.
Diante dessas considerações, cabe-nos questionar: no caso de Graça, sua vergonha e
constrangimento não teriam sido dialeticamente forjados nas relações que se estabeleceram
entre os sujeitos naquele contexto? Seu Ŗmedoŗ de participar das aulas, de opinar e responder
não estaria sendo mantido por uma relação de aprendizagem desigual, em que o saber (no caso,
de seu professor, de sua colega) constitui poder para dar as regras, para o falante impor recepção
aos ouvintes (BOURDIEU, 1994)? Sua Ŗvontade de sumirŗ seria mesmo sinal de incapacidade
de processar input, falta de motivação ou de sua personalidade ansiosa? Ou teria sido incitada
dialeticamente por uma relação de forças dentro da sala de aula? Se, conforme afirma Savignon
(1991), a aprendizagem de uma língua estrangeira resulta da participação dos sujeitos em
eventos comunicativos, precisamos investigar de que forma as relações desiguais de poder
influenciam tais participações e estão, portanto, comprometidas com a natureza da
aprendizagem.
A história de Graça sob a lente da pedagogia crítica de ensino de línguas
As teorias críticas, como são chamadas, vêm com o objetivo comum de desafiar a
pedagogia tradicional, apontando-a como mantenedora e multiplicadora da estrutura das classes
dominantes e como reprodutora das injustiças e do regime antidemocrático que subjuga as
classes dominadas. Para cumprirem seu papel de crítica, as teorias críticas deslocam a ênfase
dos conceitos meramente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos de ideologia
e poder. Esse, poderíamos dizer, é o deslocamento principal, do qual derivam também outros.
Enquanto, por exemplo, a educação tradicional se preocupa imensamente com questões de
avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos, uma
pedagogia crítica os atribui como importantes somente se acompanhados de questões como
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ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de
produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência (SILVA,
2001), por exemplo. Todo esse deslocamento traz novas formas de enxergar aqueles termos da
educação tradicional, resultando em reformulações, às vezes superações, novas linguagens,
novos vocabulários para termos antigos, novas significações, consequentemente novas formas
de ação, possibilidades de intervenção. Tudo isso é bastante significativo para a área da
linguística aplicada, porém ainda pouco explorado (PENNYCOOK, 2001).
Para Graça, Ŗum dos piores problemas para falar inglês era devido à insegurança,
medo de falar, medo de falar erradoŗ. Um dos eventos mais marcantes de sua história de
aprendizagem de inglês, foi quando, logo no segundo período do curso de Letras (que tinha 7
períodos), seu professor lhe disse: ŖGraça, se fosse pelo seu esforço eu te daria nota dez, mas o
seu inglês é muito fraquinho. Então tranca, porque você não vai dar conta. Para você concluir
o curso com esse inglês seu vai ser muito difícilŗ.
Nesse trecho da história relatada por Graça, podemos perceber indícios de um discurso
que sujeita o outro a uma posição inferior. O professor, bem intencionado, embora
reconhecendo o esforço de Graça que, por ser grande demais, merecia 10, a aconselha a trancar
o curso. Trancar o curso implica em desistir, não prosseguir, não tentar, não ir em frente, adiar.
A razão que o professor lhe dá ao dizer: Ŗtranca, porque você não vai dar contaŗ é devido ao
seu Ŗinglês muito fraquinhoŗ. É importante relacionarmos a isso o fato de que Graça estava
ainda no início do curso, o que já lhe causou um grande impacto Ŕ deveria desistir no início, não
adiantava seguir em frente, não conseguiria aprender inglês e não poderia ser aprovada.
De acordo com Bourdieu (1994, p. 167), Ŗo que fala nunca é a palavra, o discurso, mas
toda a pessoa social (...). Assim, toda a estrutura social está presente na interaçãoŗ. Isso mostra
que é preciso ir além das palavras de Graça para analisar o discurso do professor. No sentido
que afirma Bourdieu, a fala do professor de Graça precisa ser compreendida não só em termos
das palavras ditas, mas em relação às estruturas mais abrangentes da sala de aula e da sociedade,
em que o professor é quem possui o saber, o qual implica em poder. Essa mesma posição é dada
a outros alunos da sala de aula que também possuem um saber aproximado ao saber do
professor. Assim, embora Graça estivesse ali justamente para que pudesse, na interação com os
sujeitos daquele contexto, desenvolver sua capacidade de usar a língua inglesa, esse direito lhe
foi, logo no início, negado.
A teoria de Bourdieu possui uma influência marxista de crítica às relações de poder da
sociedade, especialmente quando retrata a educação como reprodutora da estrutura de
dominação da sociedade. Entretanto, as análises desses autores vão além da perspectiva
marxista, e eles estabelecem que a cultura funciona exatamente como uma economia, com um
mercado, capital, preços, lucros. Assim, é através da reprodução da cultura dominante que a
reprodução da sociedade, de forma mais ampla, é garantida. A escola, ao ter um currículo
baseado na cultura dominante, atua com mecanismos de exclusão, reproduzindo então as
relações da sociedade, em que os excluídos são, eles próprios, responsabilizados por seu
Ŗfracassoŗ.
Bourdieu (1994) também estabelece uma teoria sociológica da linguagem, referindo-se
a um panorama das relações sociais implícitas na produção e na recepção de um discurso Ŕ
quando falamos, impomos ou não a recepção, dependendo de quem somos na sociedade, de
nossa posição social enquanto sujeitos. Para que tenhamos o poder de ser ouvidos, precisamos
usar do que Bourdieu (1994) chama de Ŗlinguagem autorizada, discurso legítimoŗ, que nos dá o
direito à fala. Esse discurso legítimo, para ser eficaz, deve ter as seguintes características:
ele é pronunciado por um locutor legítimo, isto é, pela pessoa que convém Ŕ
por oposição ao impostor (linguagem religiosa/padre, poesia/poeta etc.); ele
é enunciado numa situação legítima, isto é, no mercado que convém (no
oposto do discurso do louco, uma poesia surrealista lida na Bolsa de
Valores) e dirigido a destinatários legítimos; ele está formulado nas formas
fonológicas e sintáxicas legítimas (o que os linguistas chamam de
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gramaticalidade), salvo quando pertence à definição legítima do produtor
legítimo transgredir essas normas. (BOURDIEU, 1994, p. 163)

Em oposição ao discurso legítimo da linguagem autorizada, temos o que Bourdieu
(1994) chama de Ŗuso heréticoŗ da linguagem. Lembremo-nos da posição em que Graça foi
posta no discurso do professor. Nas palavras do professor, o inglês de Graça, ou seja, Ŗesse
inglês seuŗ, como ele se referiu, não lhe garantia o necessário para que ela pudesse dar
andamento ao curso e ser aprovada. Na expressão Ŗesse inglês seuŗ também encontramos pistas
de que o inglês de Graça não era o inglês esperado, muito menos o inglês aceito pelo professor
(autoridade) para a sala de aula. Nem tão pouco era o inglês do qual ele ou outros
compartilhavam. Era o inglês dela - um inglês Ŗfraquinhoŗ, sem autoridade, poder, influência,
desautorizado na sala de aula. Para falar, nessas condições, Graça estaria fazendo uso herético
da língua. A Graça foi negado, pelo discurso do professor, embora indiretamente, o direito à
fala, o acesso às interações que lhe permitiriam desenvolver suas habilidades na língua-alvo.
Pode-se compreender, com isso, que a ansiedade, a tensão que Graça relatou vivenciar ao ter
que participar das aulas de inglês não era algo interno ou mesmo individual, ou característica
fixa de sua personalidade, como o tratam algumas teorias de aquisição de línguas, mas
socialmente construído a partir das relações sociais do mundo da sala de aula; relações desiguais
de poder que negam ou concedem o direito à fala e ao falante.
Também podemos perceber, no discurso do professor, indícios que mostram uma visão
do Ŗinglês de Graçaŗ como estável, não passível de mudanças: Ŗpara concluir o curso com esse
inglês seu vai ser muito difícilŗ. Se pensarmos que Graça ainda estava no segundo período de
um curso composto de sete períodos, como poderia o professor já determinar que ela não
poderia desenvolver sua competência para se comunicar? Como poderia o professor já
determinar que os momentos de interação que as aulas do curso, de alguma forma,
proporcionariam, não teriam influência sobre a competência linguística atual de Graça? Será
que a suposta falta de competência da aluna não poderia ser transportada para a prática do
próprio professor, uma vez que ele deixa claro não acreditar na eficácia de seu ensino sobre o
processo de aprendizagem da aluna?
A partir de uma perspectiva crítica de análise dos eventos da sala de aula, com base em
relações desiguais de poder, de direito à fala e de direito de impor recepção (BOURDIEU,
1994), a ansiedade, o medo e a vergonha que silenciavam e atrapalhavam Graça não se tratam
simplesmente de um traço de sua personalidade (ansiosa) ou algo individual, mero reflexo de
algo internamente ocorrido. Os sentimentos de ansiedade que Graça relata aparecem como
socialmente construídos a partir das relações estabelecidas entre os sujeitos do mundo da sala de
aula, sujeitos que se colocam e colocam outros, no discurso, em posições de dominação ou
subordinação. Assim, Graça foi posta, pelo professor e pela colega de sala, em uma posição de
não direito à fala devido a seu Ŗinglês fraquinhoŗ, passando a ter Ŗmedo de falar, vergonha e
vontade de sumirŗ da sala de aula, por se sentir, como Bourdieu (1994) denomina, uma falante
ilegítima.
A fala do professor, que sujeita Graça a uma posição de falante ilegítima (BOURDIEU,
1994) e o medo da aluna, que lhe priva de participar das interações que poderiam ajudar-lhe a
desenvolver sua competência comunicativa na língua inglesa que estava aprendendo
(SAVIGNON, 1991), não aparecem de forma absoluta, inquestionável, na história que ela
relata. No próprio discurso da aluna, percebemos indícios que nos mostram uma postura de
resistência ao discurso do outro, resistência à posição que relações desiguais de poder
estabelecem.
Quando o professor sujeita Graça à posição de dona de um Ŗinglês fraquinhoŗ, sem
legitimidade, ela, apesar dos sentimentos de inferioridade que a perseguiram ao longo do curso,
lhe responde: ŖVocê anota aí na sua agenda, no seu diário, não sei em quê. Eu vou passar. Eu
vou estudar e vou passar. Não vai ser com a média que você quer, mas eu vou passarŗ. E ela
passou. Essa postura de Graça nos mostra grande resistência à posição subjugada pelo professor.
Quando ela diz, por exemplo, Ŗnão vai ser com a média que você querŗ, ela parece demonstrar
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que se vê impossibilitada de se adequar ao sistema (ŖO [fala o nome do professor] não
considera essa média, ele gosta 7,0. Quem tinha com ele nota menos de 7,0...ŗ), mas, ainda
assim, não se submete passivamente à orientação do professor para que abandone o curso, nem
tampouco à orientação implícita de que sua fala não seria aceita na sala de aula.
De acordo com Norton (2000), quando os participantes não encontram para si Řposições
de sujeitoř dentro de um determinado discurso, ou seja, quando não são engajados ativamente na
construção de significado em tal discurso, eles podem ser silenciados ou podem vir a contestar
ou desafiar o discurso dominante. O que podemos perceber na história de Graça é que ela,
embora tenha sofrido os efeitos da posição em que o discurso do professor a colocou, assumiu
um contradiscurso, ganhando então uma nova posição dentro de um novo discurso: não o
discurso do professor, da média sete (7,0), do inglês fraquinho que não permite terminar o
curso, mas o discurso que lhe abriu a possibilidade de estabelecer novas regras de acesso.
Quanto à relação com a colega que a subjuga ao rir de seu erro, a história de Graça
também nos dá indícios de conflitos e de resistência. Segundo ela, apesar do medo, da vergonha
e do constrangimento que Ŗa partirŗ daquele momento ela passou a ter, Ŗtinha que ficar ali e
mostrar que aquele lugarzinho ali era [seu], que (...) tinha direito aliŗ. Assim como acontece
com todas as línguas (enquanto discurso) em todos os lugares (sociais, estruturados em relações
desiguais), a história de Graça nos mostra que inglês é, dentro da sala de aula, um lugar de
conflito e de luta por significado, acesso e poder.
Considerações finais
Ao discutir o trecho da história de Graça sob a luz de teorias correntes de aquisição de
segunda língua (SLA) e também de teorias críticas, o objetivo foi traçar o caminho para uma
reconceituação do termo ansiedade (language anxiety). De acordo com o que foi discutido, o
termo ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira me parece bastante estático, sem
abertura para mudanças. Parece-me que o termo limita o sujeito a ter ou não ansiedade Ŕ a ser
ou não ansioso. O fato de termos as variáveis afetivas localizadas no campo individual do
aprendiz de línguas, com uma concepção identitária de indivíduo estável e coerente, de certa
forma o aliena das questões discursivas que posicionam sujeitos e o deixa alheio às relações que
se estabelecem em sala de aula.
Como já foi discutido anteriormente, a ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira
(language anxiety) aparece, ao mesmo tempo, como causa e consequência, numa relação
dialética advinda da própria natureza da língua, do contato com uma língua que ao sujeito se faz
estrangeira. Língua enquanto discurso constituído e constitutivo de sujeitos/subjetividades, da
vida e das relações humanas.
Nesse sentido, proponho olhar para a ansiedade na aprendizagem de língua estrangeira
sob um diferente aporte teórico, baseado em três premissas. A primeira é referente a uma
reconceituação do indivíduo diferentemente das formas como as teorias correntes da Linguística
Aplicada adotam, concebendo a subjetividade como múltipla, um lugar de luta, passível de
mudança. A segunda refere-se às relações de poder que influenciam as interações entre os
sujeitos da sala de aula, muitas vezes negando a alguns o direito à fala. A terceira premissa se
relaciona com a possibilidade de resistência por parte dos sujeitos alunos, que não
necessariamente têm que se submeter às posições dadas em sala de aula, nem tampouco são
passivos à questão dos sentimentos de medo e temor em relação à sua participação nas aulas.
Antes, podem compreender seu próprio processo de aprendizagem e ganhar, com isso,
autonomia que resiste e lhe restitui o direito à fala e, por conseguinte, oportunidades de
melhoria em sua competência comunicativa.
Concluindo, as formas como as teorizações sobre ansiedade na aprendizagem de língua
estrangeira a têm descrito, bem como a maneira como elas (não) têm abordado a relação entre
sujeitos e contexto social precisam ser revistas e reavaliadas, especialmente ao nos deparamos
com a realidade que os dados mostram sobre os acontecimentos em sala de aula e com a
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necessidade e possibilidade de intervenção com vistas à autonomia e à emancipação dos
sujeitos.
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“TEACHING FOR THE WORLD”: REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE A
EDUCAÇÃO BILÍNGUE EM UMA ESCOLA DE GOIÂNIA
Valéria Rosa da Silva (PG-UFG)
ABSTRACT: This article presents a critical reflection on children bilingual education (Portuguese –
English) in a school in Goiânia. The analysis was made from informative texts, available in the official
school site, in attempt to understand the goals and purposes of a bilingual provision education, as well as
how far this type of education system is important on the students‟ formation. The study considered
theories on bilingualism and bilingual education in elite context, as well as critical reflection studies.
KEY WORDS: children bilingual education; elite bilingualism; critical reflection; globalization.
RESUMO: Este artigo apresenta uma reflexão crítica sobre a proposta de ensino bilíngue infantil
(português – inglês) de uma escola de Goiânia. A análise foi feita a partir do Projeto Político
Pedagógico (PPP) e de textos informativos, disponíveis no site oficial da escola, numa tentativa de
entender os objetivos e finalidades da proposta bilíngue, bem como a importância de uma educação
dessa natureza na formação do indivíduo. Para tal, recorremos às teorias sobre bilinguismo e educação
bilíngue em contextos de elite, bem como à literatura sobre reflexão crítica.
PALAVRAS-CHAVE: educação bilíngue infantil; bilinguismo de elite; reflexão crítica; globalização.

Tornou-se lugar comum dizer que o mundo contemporâneo é o mundo da globalização.
E, como afirma o sociólogo Ortiz (2006, apud COX; ASSIS-PETERSON, 2007), a língua que
detém posição privilegiada nessa sociedade globalizada é, apesar da presença de outros idiomas,
o inglês. Por essa razão, o inglês é a língua estrangeira mais estudada no mundo.
Para situar esta discussão, recorremos ao sociólogo francês Bourdieu (1991), para o qual
a língua é vista como capital simbólico. Para este estudioso, a língua é considerada uma forma
de capital cultural ou simbólico que está disponível para ser trocada no mercado da interação
social. No entanto, o valor atribuído às línguas pode ser diferente, dependendo do mercado.
Acreditamos que essa visão sociológica sobre a linguagem ajuda a explicar como certas línguas
e certos tipos de ofertas de ensino têm maior prestígio do que outros.
Em resposta a essa exigência mercadológica do mundo contemporâneo, surge um novo
tipo de indústria. Trata-se da indústria do ensino de línguas (TOLLEFSON, 1991, apud MEJÍA,
2002). São inúmeras as ofertas de ensino de inglês oferecidas tanto por cursos livres de idiomas
quanto por escolas regulares numa perspectiva bilíngue em todo o mundo.
Por se tratar do ensino de uma língua de prestígio internacional, o tipo de bilinguismo
adotado por tais escolas é o que a literatura convencionou chamar bilinguismo de elite (MEJÍA,
2002) ou de escolha (CAVALCANTI, 1999). Trata-se de uma situação de educação bilíngue em
que uma língua de prestígio internacional serve como meio de instrução para uma população de
alunos que fala como primeira língua (L1) a língua oficial e dominante do país.
Diante disso, com um enfoque diferente da maioria das pesquisas sobre educação
bilíngue que se centram em situações de minorias linguísticas, este artigo é parte de uma
pesquisa que investiga uma situação em que as crianças da sociedade majoritária estão
adquirindo uma língua minoritária, porém de prestígio internacional, em contexto de imersão
escolar.
A educação bilíngue é um campo de pesquisa bastante controvertido (MELLO, 2002).
O que se entende por educação bilíngue, bem como seus objetivos, orientações, modelos e tipos
de programas pode variar de região para região. Mejía (2002) aponta para a crescente influência
de fatores contextuais e históricos específicos no desenvolvimento de programas bilíngues que
atendam às necessidades de alunos em situações diversas.
A educação bilíngue de elite é um campo de pesquisa riquíssimo para investigação de
questões de ensino e aprendizagem de segunda língua/língua estrangeira (L2/LE). Trata-se ainda
de um assunto pouco explorado em seus contextos específicos, notadamente no contexto
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brasileiro. Vale ressaltar que há na literatura uma quantidade significativa de estudos sobre os
programas de imersão em contextos bilíngues, como é o caso do Canadá (MEJÍA, 2002). Em se
tratando do Brasil, Mello (2002, p. 29) pontua que há estudos sobre educação bilíngue, porém
Ŗentre estes, a grande maioria focaliza contextos indígenas ou de outras minorias lingüísticas, a
exemplo dos contextos de fronteira, bidialetais/rurbanos e das comunidades de surdosŗ.
O discurso associado às escolas que oferecem educação bilíngue de elite está,
geralmente, voltado para atrair futuros clientes. Trata-se de um propósito persuasivo, similar às
propagandas comerciais. Como grande parte das escolas que oferecem ensino bilíngue dessa
natureza é particular, de alto custo, é preciso atrair aqueles que estão dispostos a pagar pelo tipo
de ensino que oferecem. Os programas de educação bilíngue de elite são geralmente iniciados
para atender às necessidades de grupos ou indivíduos particulares, que, de certa forma, buscam
uma educação dessa natureza.
Posto isso, objetivou-se fazer uma reflexão crítica sobre o Projeto Político Pedagógico
(PPP) e os textos informativos disponíveis no site oficial da escola, considerando uma
perspectiva mais ampla de língua como prática social (FAIRCLOUGH, 1999), com o intuito de
conhecer e analisar a concepção de educação bilíngue da escola, de acordo com esses
documentos. Desta forma, este artigo considera as seguintes categorias: 1) objetivos e
finalidades da educação bilíngue e 2) importância da educaçao bilíngue na formação do
indivíduo.
Para tanto, recorremos às teorias sobre bilinguismo e educação bilíngue, e à literatura
sobre reflexão crítica, conforme registros que seguem.
Bilinguismo e educação bilíngue – conceitos
O conceito de bilinguismo, bem como o de educação bilíngue é complexo e pode
envolver várias dimensões ao se definirem. Na visão popular, ser bilíngue é ser capaz de falar
duas línguas fluentemente. O critério de fluência é refletido também na definição clássica
proposta por Bloomfield (1933, apud BAKER, 2006, p. 8), que define como bilíngues os
indivíduos que têm Ŗcontrole de duas ou mais línguas de maneira semelhante à dos nativosŗ.
Entretanto, acatar essa definição de bilíngues perfeitos seria descartar a maioria dos
falantes bilíngues. Nos termos de Baker (2006), essa definição mostra-se extrema e
maximalista, além de ambígua, uma vez que o que se entende por controle e quem forma o
grupo de alusão mencionado como nativo pode não estar claramente definido.
No outro extremo, tem-se o conceito de bilinguismo incipiente adotado por Diebold
(1964, apud BAKER, 2006). Tal conceito inclui na categoria de bilíngues pessoas com um nível
de proficiência mínima em uma segunda língua, por isso mostra-se minimalista.
A questão que se coloca é se diante desses dois extremos existe um meio-termo. Uma
alternativa é mudar o foco para o uso que os falantes fazem das duas línguas, ao invés de ter
como base a dimensão da competência. Pensando dessa forma, autores como McLaughlin
(1978), Grosjean (1982, 1994), Romaine (1995), Mello (1999) e outros, adotam uma definição
mais funcional de bilinguismo, como Ŗo uso regular de duas línguasŗ (GROSJEAN, 1982, p.
230). Mackey (1972, apud MELLO, 1999, p. 47), corrobora essa ideia ao defender que o
Ŗbilinguismo não é um fenômeno da língua; é uma característica de seu uso. Não é um elemento
do código, mas da mensagem. Não pertence ao domínio da língua, mas ao da falaŗ.
Entender o bilinguismo nessa perspectiva funcional exclui a noção de bilíngues
equilibrados,1 isto é, indivíduos que dominam igualmente as duas línguas. Fishman (1971, apud
1. De acordo com Mello (1999), os termos balanced bilinguals e nonbalanced bilinguals surgiram dos
resultados de testes com indivíduos bilíngues, cuja finalidade era detectar o grau relativo de dominância
de uma língua sobre a outra em áreas específicas do conhecimento. No entanto, a validade desses testes é
questionada por vários estudiosos, pois têm como parâmetro o falante monolíngue, além de
desconsiderarem as situações nas quais o indivíduo atua como bilíngue.
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BAKER, 2006) argumenta que raramente alguém será igualmente competente nas duas línguas
em todas as situações, uma vez que a maioria dos bilíngues usa suas duas línguas para
finalidades diferentes e com pessoas diferentes.
Sobre as diferentes funções desempenhadas pelas línguas que fazem parte do repertório
linguístico do bilíngue, bem como sobre o grau de proficiência dos falantes nas diferentes
habilidades da língua, como falar, ouvir, ler e escrever, Fishman (1972, apud MYERSSCOTTON, 2006) propõe uma classificação inicial em domínios, que ajuda a compreender as
relações entre a escolha da língua a ser usada, quem usa a língua, com quem, e para que
propósitos. Dessa forma, este pesquisador afirma que algumas situações de fala podem ser
agrupadas em cinco domínios básicos que incluem família, trabalho, vizinhança, igreja e o
domínio público mais geral (atividades formais e informais).
Outro fator que contribui para a compreensão das questões ligadas ao bilinguismo é o
entendimento dos conceitos de bilinguismo aditivo e subtrativo. De acordo com Baker (2006), o
uso mais amplo dos termos bilinguismo aditivo e subtrativo está associado ao enriquecimento
ou perda da língua minoritária. Dessa maneira, uma situação de bilinguismo aditivo é aquela em
que a adição de uma segunda língua não tem a intenção de ocupar o lugar da primeira, pois é
vista como adicional e enriquecedora. A situação de bilinguismo subtrativo, por outro lado,
envolve a perda da primeira língua, em detrimento da língua da sociedade dominante. Tornar-se
bilíngue, nesse caso, pode estar associado a sentimentos negativos.
Essa diferença entre bilinguismo aditivo e subtrativo leva-nos a considerar outra
distinção muito comum na literatura sobre bilinguismo. Trata-se de bilinguismo de elite e
bilinguismo popular. O bilinguismo de elite está ligado ao acesso de línguas de prestígio
internacional para indivíduos que queiram ou precisem se tornar bilíngues (MEJÍA, 2002).
Tornar-se bilíngue para muitos alunos que vêm de grupos de status socioeconômico mais altos
significa a possibilidade de ser capaz de interagir com falantes de línguas diferentes diariamente
e de ganhar acesso a oportunidades de emprego no mercado global. Prepara-os para serem
Ŗcidadãos do mundoŗ (BINGHAM, 1998, apud MEJÍA, 2002, p. 5). O bilinguismo popular, por
sua vez, está associado aos grupos minoritários, forçados a aprender a língua do grupo
dominante, por meio de pressões internas ou externas.
Como se pode notar, há na literatura uma infinidade de termos utilizados para tentar
explicar o bilinguismo e a educação bilíngue, sob diferentes pontos de vista. Contudo, pensando
no contexto desta pesquisa,2 adota-se um conceito mais abrangente de bilinguismo, entendido
como Ŗa habilidade de uma pessoa de processar duas línguasŗ (MELLO, 2002, p. 114) ao
interagir com seus pares no seu contexto social. Essa definição abarca tanto os indivíduos que
usam regularmente as duas línguas quanto aqueles que estão em processo de desenvolvimento
da competência bilíngue, como é o caso dos alunos da escola pesquisada.
Do mesmo modo, a expressão educação bilíngue, neste estudo, é usada num sentido
mais amplo, abarcando as situações em que duas ou mais línguas estão em contato no contexto
escolar. Hornberger (1991) entende educação bilíngue como aquela em que duas línguas são
usadas como meio de instrução.
De acordo com Baker (2006), para entender uma educação bilíngue é necessário
relacionar e integrar dados, contextos, processos e rendimentos, em qualquer modelo que se
apresente. Mello (2002, p.122) acredita que Ŗa educação bilíngue está diretamente relacionada à
história, à ideologia e à organização sociopolítica de um povo e, por isso, segue caminhos
diferentesŗ. Assim, surgem os modelos diferenciados de programas de educação bilíngue, que
serão descritos a seguir.

2. Vale lembrar que este artigo é parte de uma pesquisa maior, que se insere no paradigma qualitativo, de
cunho etnográfico, e investiga a educação bilíngue infantil em uma escola de Goiânia. Este artigo, no
entanto, limita-se à análise de textos documentais apresentados pela escola.
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Programas de educação bilíngue
Como foi dito anteriormente, só é possível entender a educação bilíngue à luz de fatores
contextuais específicos, por isso escolas em vários países apresentam organizações diferentes e
denominam-se escolas de educação bilíngue. Baker (2006) enfatiza que uma importante
distinção entre as propostas está nas finalidades educativas.
Enquanto algumas escolas têm como foco ensinar a língua oficial do país aos grupos
minoritários, por exemplo, o ensino de inglês nos Estados Unidos aos imigrantes de países
latinos, outras escolas, como algumas no Canadá, propõem o ensino de duas línguas
majoritárias, ambas com prestígio cultural Ŕ o inglês e o francês. Além disso, Mejía (2002)
enumera vários países, das diversas partes do mundo (Marrocos e Tanzânia, na África; Brazil,
Argentina e Colômbia, na América do Sul; Japão, Hong Kong e Brunei Darussalam, na Ásia;
Finlândia, Suécia, Bélgica e Catalônia, na Europa e Austrália, na Oceania) que também
propõem educação bilíngue, cada um de acordo com suas características locais.
Adotamos, neste estudo, a tipologia proposta por Hornberger (1991) por ser mais
esclarecedora e abarcar as diversas variações de ensino bilíngue. Esta autora identifica três
modelos3 de educação bilíngue: transicional, de manutenção e de enriquecimento.
O modelo transicional tem objetivos assimilacionistas, ou seja, encoraja a perda da
primeira língua (L1), nesse caso língua minoritária,4 em detrimento da língua da sociedade
dominante, língua majoritária.5 Mello (2002, p. 123) acrescenta que Ŗo objetivo principal desses
programas não é o bilinguismo, mas o monolinguismo na língua majoritáriaŗ. Como exemplo
desse tipo de modelo, pode-se considerar o que ocorre nos Estados Unidos, onde o grupo de
imigrantes hispânicos é muito grande, porém, o espanhol tem menos prestígio na sociedade do
que o inglês, que é o idioma oficial.
O modelo de manutenção é caracterizado por seus objetivos pluralísticos. Visa o
desenvolvimento da L1 e a aquisição da L2. Portanto, ao contrário dos modelos transicionais, os
de manutenção têm uma orientação aditiva de línguas (LAMBERT, 1987, apud MELLO, 2002),
visto que é esperado que os alunos tenham proficiência na L1 e na L2.
Assim como o modelo de manutenção, o modelo de enriquecimento também apresenta
objetivos pluralísticos e propõe uma orientação aditiva de línguas, porém difere-se quanto ao
valor dado à língua minoritária. O modelo de enriquecimento visa não só a manutenção da L1,
mas seu desenvolvimento. Além disso, os programas que seguem essa orientação são destinados
tanto à população minoritária quanto à majoritária.
Sobre a relação entre modelos e tipos de programas6 bilíngues dentro dessa
classificação, Mello (2002, p. 25) pontua que
essa classificação sugere que esses modelos podem dar origem a diferentes tipos
de programas de ensino bilíngue, assim como qualquer tipo de programa pode
ter orientações do tipo transicional, de manutenção ou de enriquecimento. Isso
significa que um programa do tipo de imersão pode ser incluído em qualquer um
desses modelos, dependendo de suas orientações, objetivos e características.

Uma questão importante que se coloca, independente do modelo de educação bilíngue, é
refletir sobre como criar condições que preparem os alunos para uma vivência multicultural de
3. Hornberger (1991) define modelos de programas bilíngues em termos dos objetivos dos planejamentos
linguísticos e das orientações ideológicas em relação à diversidade linguística e cultural na sociedade.
4. Entende-se por língua minoritária aquela que tem menor prestígio em uma sociedade.
5. Por sua vez, língua majoritária é a língua que tem maior valor na sociedade, geralmente é a língua
oficial.
6. Em comparação aos modelos, os tipos de programas de educação bilíngue são entendidos num nível
mais específico, norteados pelas características contextuais e estruturais específicas (HORNBERGER,
1991).

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

334

forma ampla e qualificada. Por essa razão, nota-se que os modelos de enriquecimento são mais
adequados quando o objetivo é o desenvolvimento de uma proficiência bilíngue de fato.
O contexto brasileiro
Cavalcanti (1999) afirma que falar de educação bilíngue no Brasil causa certa
estranheza, para a qual ela enumera três razões. Em primeiro lugar, existe no Brasil o mito do
monolinguismo, capaz de silenciar a diversidade de línguas minoritárias existentes no país,
como as línguas indígenas, das comunidades de imigrantes e da comunidade de surdos.
Segundo, o acesso às línguas de prestígio internacional é privilégio de poucos e por isso revela
um caráter mais elitista de educação. Em terceiro lugar, aos olhos da sociedade, esses contextos
são neutralizados, ou seja, são tornados invisíveis.
Oficialmente, no Brasil, a educação bilíngue para as comunidades indígenas tornou-se
uma realidade, a partir do reconhecimento e da conquista do direito de ensino da língua indígena
como língua materna pela Constituição Federal de 1988 (MELLO, 2002). No entanto, a
oficialização do ensino das diversas línguas indígenas faladas regularmente no país não é
suficiente para que o Brasil seja considerado um país bilíngue ou multilíngue de fato. Por se
tratar de línguas minoritárias, principalmente no sentido de apresentarem menor prestígio social,
político e econômico no contexto brasileiro, o uso dessas línguas, em geral, está restrito ao uso
doméstico entre os nativos das tribos indígenas. Estes, por sua vez, são compelidos a aprender a
língua majoritária para que possam interagir com os grupos linguísticos dominantes.
Infelizmente, em muitos casos, isso implica na substituição da L1 pela língua dominante
(português).
Além disso, pode-se notar também o crescente incentivo em relação à aprendizagem da
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), língua utilizada pela comunidade de surdos,
possibilitando o acesso das pessoas surdas à educação. No entanto, em relação às diversas
comunidades de fala existentes no país (imigrantes italianos, alemães, asiáticos, libaneses e
outros), pode-se afirmar que não há uma política linguística e educacional multilíngue no Brasil.
Quanto à educação bilíngue de elite, foco deste estudo, nota-se um crescente interesse
da população brasileira por um ensino de inglês numa perspectiva bilíngue desde a infância. O
aprendizado do inglês, por ser uma língua de reconhecido prestígio mundial, é visto pelas
famílias como um meio de assegurar aos seus filhos sucesso acadêmico, profissional e
econômico no futuro. No entanto, na maioria dos casos, o acesso a formas particulares de
educação bilíngue é restrito a quem pode pagar.
As escolas bilíngues no Brasil são encontradas, principalmente em grandes centros,
como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria delas oferece bilinguismo português Ŕ
inglês. Além disso, Mejía (2002) salienta que, diferente dos outros países da América do Sul, há
no Brasil um número muito grande de institutos particulares que oferecem ensino de inglês. A
autora organiza esses institutos em três grupos: os Centros Binacionais Americanos,7 as
Culturas Inglesas e as escolas que fazem parte do grupo LAURELS,8 união latino-americana de
escolas registradas de língua inglesa.
Diante desse cenário, é interessante notar que embora o Brasil seja um país rico em
diversidades linguísticas (uma vez que nele coexistem comunidades linguísticas que fazem uso
regular de outras línguas que não a oficial, nesse caso o português), é tido como monolíngue. 9
Todavia, o país parece caminhar rumo ao bilinguismo, quando constata-se que a sociedade
valoriza o ensino de línguas de prestígio mundial e desconsidera as minorias linguísticas. Por
7. US Binational Centers.
8. Latin American Union of Registered English Language Schools.
9. O Brasil é considerado, por razões históricas, políticas e ideológicas, um país monolíngue, visto que
todo e qualquer falante tem o português como primeira língua. Porém, tal consideração não leva em conta
as inúmeras línguas indígenas faladas no país.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

335

isso, seja nas regiões de fronteiras, como é o caso do sul do país, ou nas regiões centrais, como é
o caso da cidade de Goiânia, podemos notar que há uma grande ênfase na necessidade de
aprender inglês para propósitos de estudo ou trabalho.
Inglês e globalização
Como já foi mencionado na introdução, o mundo contemporâneo é o mundo da
globalização, que por sua vez Ŗdeclina-se preferencialmente em inglêsŗ (ORTIZ, 2006 apud
COX; ASSIS-PETERSON, 2007, p. 6). Como salienta este estudioso, apesar das outras línguas
que fazem parte da sociedade contemporânea, é o inglês que ocupa lugar de destaque.
A ampla difusão da língua inglesa tem recebido diferentes interpretações que vão desde
leituras ingênuas, que atribuem tal fenômeno à neutralidade do inglês como meio de
comunicação entre as pessoas, até leituras mais críticas, que afirmam ser fruto dos interesses
capitalistas e do imperialismo americano (PHILLIPSON, 1992, apud COX; ASSISPETERSON, 2007). Ou ainda, de acordo com a visão de Pennycook (1995, apud COX; ASSISPETERSON, 2007), por trás da aparente naturalidade, neutralidade e benefício da língua
inglesa, agem interesses capitalistas advindos do colonialismo e neocolonialismo de instituições
britânicas e norte-americanas.
Moita Lopes (2003, p. 36) não é menos crítico em relação à invasão da língua inglesa.
Segundo este estudioso,
paralelamente aos discursos da diversidade e da diferença que varrem o
mundo, há o discurso de uma única lógica neoliberal e global, do interesse
de um capitalismo global, que transforma tudo em mercadorias e as pessoas
em clientes.

Seja qual for o ponto de vista acerca dos interesses que subjazem à difusão do inglês no
mundo, percebe-se que há uma busca cada vez maior por parte da população em aprender a
língua inglesa. Em alguns casos, a iniciativa é oficial, decretada pelo governo, como em Brunei
Darussalam. Nesse pequeno sultanato multilíngue e multirracial, localizado na costa noroeste da
ilha de Borneo, foi instituído, em 1980, o programa bilíngue dwibahasa (malaio Ŕ inglês). O
malaio, língua nativa de quase 70% da população, é a língua usada nas interações sociais. As
movimentações financeiras e transações comerciais conseguidas graças à grande quantidade de
petróleo existente no local, por sua vez, acontecem em inglês (MEJÍA, 2002). Reafirmando a
ideia já apresentada anteriormente de que o domínio da língua inglesa é sinal de poder e
prestígio, nota-se que em Brunei, assim como em Hong Kong, Índia, Colômbia e outros países
ao redor do mundo,10 ser bilíngue em inglês confere alto status social.
Posto isso, é importante notar o papel que a educação vem desempenhando, como meio
poderoso de acesso a essas fontes simbólicas valiosas, como o bilinguismo em línguas de
prestígio mundial, notadamente o inglês. Os pais acreditam que os filhos terão acesso ao poder
por meio da educação e do aprendizado de línguas.
Diante desse cenário, Magalhães (2004) argumenta que é preciso compreender a escola
dentro de um contexto cultural, social e político e não como um local de transmissão de
conhecimentos neutros e desvinculados da sociedade mais ampla. Moita Lopes (2003) corrobora
essa visão, enfatizando a necessidade de considerar questões relativas à natureza sociopolítica
dos processos de ensino-aprendizagem de línguas e a relevância de o professor de línguas,
principalmente o de inglês, tomar consciência do mundo em que está situado.
Fairclough (1999), seguindo esse mesmo raciocínio, pontua que uma consciência crítica
sobre a linguagem deveria ser uma preocupação básica no ensino de línguas. Propondo uma
mudança discursiva em relação à mudança social e cultural, esse autor entende o discurso como
10. Para uma abordagem mais ampla sobre os países em que o bilinguismo em inglês está associado a
prestígio social, consultar Mejía (2002).
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Ŗo uso de linguagem como forma de prática social e não como atividade puramente individual
ou reflexo de variáveis situacionaisŗ (FAIRCLOUGH, 1999, p. 90). Para o autor, o discurso
deve ser entendido como um modo de ação, implicando em uma relação dialética com a
estrutura social. Dessa forma, o discurso, ao mesmo tempo, constitui e constrói o mundo em
significado.
Entendendo que a prática discursiva carrega uma ideologia, Fairclough (1999) aponta
para a questão da naturalização do discurso ideológico, que chega a atingir o status de senso
comum, tornando-se inconsciente e imperceptível. As pessoas nem sempre estão conscientes
daquilo que está por trás de suas ações. Faz-se necessário, dessa forma, adotar uma consciência
crítica em relação à linguagem para que se possa enxergar além dos discursos já existentes para
então avançar o conhecimento.
Análise dos dados
Como já foi dito na introdução, este artigo é parte de uma pesquisa maior, que investiga
a educação infantil bilíngue (português Ŕ inglês) em uma escola de Goiânia. A pesquisa, ainda
em fase de desenvolvimento, enquadra-se no paradigma qualitativo, de cunho etnográfico e
investiga as concepções de educação bilíngue da escola, que foi fundada em 2003 e apresenta
uma proposta de ensino de inglês numa perspectiva bilíngue para alunos de educação infantil e
ensino fundamental e atende crianças a partir de um ano e cinco meses de idade.
Desta forma, propõe-se investigar a concepção de educação bilíngue da escola, bem
como sua pertinência ao contexto sociocultural em que se insere. Para tanto, faz-se necessário,
primeiramente, analisar os documentos e informativos da escola, com o intuito de entender a
proposta bilíngue, para depois partir para questões específicas da sala de aula.
Consideramos, neste artigo, que o trabalho educacional é representado também em
textos produzidos institucionalmente, os quais veiculam prescrições ao trabalho educacional.
Por isso, procuramos reconhecer no PPP e nos textos informativos da escola, aspectos que
norteiam a prática pedagógica, considerando as seguintes categorias: 1) objetivos da educação
bilíngue e 2) importância da educação bilíngue na formação do indivíduo.
Para tanto, como referencial teórico, além das teorias sobre bilinguismo e educação
bilíngue, recorremos à literatura sobre reflexão crítica na formação de professores de língua
inglesa, uma vez que esta propõe uma abordagem mais crítica acerca dos fenômenos
linguísticos, considerando uma perspectiva mais ampla de língua como prática social
(FAIRCLOUGH, 1999), além de problematizar questões ligadas ao ensino de línguas
estrangeiras.
Objetivos da educação bilíngue e suas implicações na formação do indivíduo
As finalidades da educação bilíngue da escola podem ser percebidas no próprio slogan
ŖTeaching for the world /Ensinando para o mundoŗ (página inicial do site oficial da escola).
Formar para o mundo ou, como quer Bingham (1998, apud MEJÍA, 2002, p. 5), Ŗformar
cidadãos do mundoŗ em um mundo cada vez mais interconectado é uma das características mais
marcantes do tipo de educação bilíngue valorizada hoje, que é, como já foi dito, o bilinguismo
de elite.
Os objetivos da proposta pedagógica também estão ligados à ideia de preparar para o
mundo, conforme o excerto 1.
Excerto 1
A proposta pedagógica da escola tem então como objetivo despertar a criança para uma postura
crítica do mundo que a cerca, não apenas de forma cultural, mas também política, social e
econômica.
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Tal proposta sugere que é preocupação da escola formar indivíduos críticos, munidos de
forças que os possibilitem se colocar no mundo em todas as esferas. Além disso, tais indivíduos
estarão preparados para enfrentar a competitividade do mundo atual, conforme o excerto 2:
Excerto 2
(...) com muito respeito, possam viver em um mundo moderno e competitivo, conhecendo seus
direitos e deveres, praticando o exercício da cidadania.

No excerto acima, o status privilegiado dos alunos está ligado às responsabilidades
sociais como cidadãos do mundo, preocupados com os direitos humanos. Percebemos que há
uma ênfase maior nos aspectos mercadológicos ligados à globalização da sociedade atual, como
no excerto 3.
Excerto 3
As transformações sociais, culturais e os avanços tecnológicos do momento, exigem do homem
criação de novos paradigmas, bem como uma flexibilidade de pensamentos e ações para viver o
futuro.

O texto faz alusão às exigências de flexibilidade, versatilidade, habilidades
comunicativas e tecnológicas requeridas pela sociedade atual, conforme o excerto 4.
Excerto 4
A sociedade atual necessita de pessoas flexíveis e versáteis e com boa capacidade de
comunicação. (...) Devem dominar tecnologias de informações e possuir conhecimento de outras
línguas e culturas.

A proposta da escola procura estar em consonância com as exigências da sociedade
atual, portanto, visa à formação de indivíduos flexíveis e versáteis, capazes de dominar as várias
linguagens presentes nessa sociedade. Sendo assim, possuir conhecimento de outras línguas
equivale a possuir conhecimento de línguas de prestígio internacional, nesse caso, notadamente
o inglês.
De acordo com o PPP, a escola surgiu por causa do interesse dos pais em oferecerem a
seus filhos uma educação bilíngue, o que as outras escolas da cidade não ofereciam na época. A
escola vê na educação bilíngue sua razão de ser:
Excerto 5
Entretanto, a nosso ver, a maior vantagem da educação bilíngue Ŕ aquela que se constitui na
mola propulsora do projeto da escola, (...)

Considerando o aspecto linguístico, o texto deixa a impessoalidade e passa a adotar um
estilo mais personalizado devido ao uso da primeira pessoa do plural. Assim, o texto apresenta
aquilo que a escola considera serem as maiores vantagens da educação bilíngue, conforme o
excerto 6.
Excerto 6
Entretanto, a nosso ver, a maior vantagem da educação bilíngue Ŕ aquela que se constitui na
mola propulsora do projeto da EB,11 é o fato de que, ao contrário da criança monolíngue, ao ser
confrontada com outros valores culturais, a criança bilíngue percebe o relativismo cultural e
adquire um conceito pluralista e dinâmico da cultura, abandonando assim o egocentrismo e
abrindo mais espaço à objetividade e à harmonia em grupo. De outro modo, a educação bilíngue
ajuda a criança a situar-se em uma cultura pluralista, desenvolvendo seus próprios mecanismos
de identidade sem se deixar intimidar pelo diferente, dissolvendo assim, o sentimento de

11. As iniciais EB (Escola Bilíngue) serão utilizadas para preservar a identidade da escola pesquisada.
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separatismo tão nocivo à nossa sociedade e que, em geral ocorre quando a familiaridade com
outras línguas e culturas é negada.

O excerto mostra que as vantagens da educação bilíngue estão ligadas, principalmente, a
razões pluralísticas. Podemos notar ainda neste excerto que a visão que se tem de uma criança
bilíngue é a de uma criança dotada de habilidades pessoais que a colocam num patamar
diferenciado da criança monolíngue. Desse modo, ser bilíngue significa ter capacidades de
percepção que possibilitam familiarizar-se com o diferente. Por outro lado, a criança
monolíngue é vista como mais propensa ao sentimento separatista, visto que a familiaridade
com outras línguas e culturas lhe é negada, conforme a última linha do excerto 6. Além disso,
são enfatizadas as habilidades interpessoais do indivíduo, como se pode notar em Ŗabandonando
assim o egocentrismo e abrindo mais espaço à objetividade e à harmonia em grupoŗ.
Os conceitos pluralistas, que de acordo com o excerto 6 são conseguidos por meio de
uma educação bilíngue, são entendidos pela escola como consequência do mundo globalizado:
Excerto 7
O mundo atual, onde predominam os intercâmbios internacionais, seja no âmbito turístico,
econômico, político ou demográfico, requer cada vez mais um tipo de educação que melhor
corresponda ao pluralismo cultural que esse processo de globalização vem impondo à nossa
sociedade.

Dessa maneira, a escola busca oferecer um ensino que atenda às exigências de pais que,
mesmo vivendo em um país tido como monolíngue, sentem a necessidade de acrescentar ao
repertório linguístico de seus filhos uma língua de prestígio internacional como o inglês.
Apoiando-se na abordagem humanista de educação, a escola apresenta suas
considerações sobre a estruturação de um projeto bilíngue.
Excerto 8
De acordo com a abordagem humanista de educação, com forte tendência sociointeracionista,
adotada pela Escola, um projeto bilíngue deve necessariamente ser estruturado com bases no
contexto sociocultural e que os alunos se inserem. Em se tratando da EB, este contexto
caracteriza-se por uma sociedade não bilíngue, com predominância da língua portuguesa.

Por se tratar de questões complexas que requerem tempo e espaço que extrapolam os
limites deste trabalho, não serão discutidas questões ligadas à teoria sociointeracionista,
tampouco sua relação ou pertinência com as teorias de educação bilíngue. Entretanto, vale
ressaltar o tom enfático com que o texto apresenta a tendência sociointeracionista adotada pela
escola:
Excerto 9
Diante desta realidade e de tais necessidades é que se opta por uma Pedagogia adotando os
pressupostos desenvolvimentais e de aprendizagem numa perspectiva sociointeracionista. Tal
postura educacional possibilita a formação deste cidadão, já que pressupõe que o sujeito constrói
seu conhecimento na interação com o meio social, num processo de mediação permeado pela
linguagem.

A realidade e necessidades referidas na primeira linha do excerto 9 são aquelas já
mencionadas anteriormente (excertos 3, 4 e 7), ou seja, trata-se de uma sociedade globalizada
que exige indivíduos aptos a atuarem nela com autonomia. O cidadão que a perspectiva
sociointeracionista ajuda a formar, de acordo com o excerto 9, refere-se ao cidadão do mundo,
pronto a atuar na sociedade globalizada, adequando-se às suas exigências. Em relação às últimas
linhas do excerto 9, onde a interação social por meio da linguagem é mencionada, cabe
questionar como essa interação é concretizada num contexto bilíngue (português Ŕ inglês), visto
que a competência linguística em inglês dos alunos, pelo menos nas séries iniciais, é limitada.
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Porém, as tentativas de encontrar respostas para esse questionamento ligado às questões da
prática pedagógica serão deixadas para as fases posteriores do desenvolvimento da pesquisa em
que este artigo se insere. Por ora, o foco é refletir criticamente sobre a concepção de educação
bilíngue presente nos textos informativos da escola.
Mesmo não sendo o foco deste trabalho discutir com profundidade questões específicas
das teorias sobre bilinguismo e educação bilíngue, como modelos ou tipos de programa de
educação bilíngue, o papel das duas línguas no ambiente escolar, a distribuição das línguas no
currículo, e outras, parece importante traçar, mesmo que superficialmente, uma visão geral do
programa bilíngue da escola. Conforme o PPP, o programa bilíngue se organiza da seguinte
forma:
Excerto 10
Nosso programa visa à construção de um bilingüismo que leve em conta a realidade de nossos
alunos, buscando Ŗgradualmenteŗ um bilingüismo equilibrado Ŕ onde a competência lingüística é
equivalente em ambas as línguas. Este perfil de educação bilíngüe compreende dois tipos de
instrução que o aluno recebe em seu percurso escolar:
1 - nas turmas de Baby e Pre K (crianças de 1,5 a 03 anos de idade), o Inglês é usado como
imersão. A língua é usada durante todo o tempo, evitando o uso do Português.
2 - nas turmas de Kinder 1, inicia-se a alfabetização em Português (língua materna na maioria
dos alunos), dando continuidade no Kinder 2 e sedimenta-se no 1º ano.
3 - A partir do 2º ano do Ensino Fundamental, inicia-se a alfabetização na língua inglesa e com
conteúdos das disciplinas curriculares específicas (História e Geografia, Ciências, Matemática,
etc), apresentados em ambas as línguas: Português e Inglês. Caso contrário, estaríamos apenas
oferecendo um curso paralelo de aprendizagem do idioma Inglês. Tal procedimento, ao mesmo
tempo em que promove o conhecimento de áreas específicas, auxilia o processo de aquisição do
Inglês e facilita a alfabetização no idioma.

Analisando as primeiras linhas do excerto 10 e o excerto 8, pode-se inferir que a escola
considera o contexto sociocultural em que os alunos estão inseridos, ponto fundamental na
estruturação do programa bilíngue. Dessa forma, acredita que, nesse contexto, é possível
conseguir um bilinguismo equilibrado, ou seja, que os alunos tenham competência linguística
equivalente em português e em inglês.
Há dois pontos a serem considerados nessa proposta. Primeiramente, estudos mostram
que o conceito de bilinguismo equilibrado é idealizado. Fishman (1971, apud BAKER, 2006)
argumenta que raramente alguém será igualmente competente nas duas línguas em todas as
situações, isto é, a maioria dos bilíngues usa suas duas línguas para finalidades diferentes e com
pessoas diferentes.
Em segundo lugar, apesar de a proposta da escola levar em conta a realidade em que os
alunos estão inseridos, ela parece não considerar o fato de o inglês não fazer parte do repertório
dos alunos nos outros Ŗdomíniosŗ (FISHMAN, 1971, apud BAKER, 2006), exceto o da escola.
É pertinente inferir, portanto, que uma competência equivalente nas duas línguas é fato pouco
provável, considerando o contexto de Goiânia, onde, em geral, as crianças têm pouca ou
nenhuma oportunidade de usar a língua inglesa fora do contexto escolar.
Com o intuito de promover uma oferta de ensino de inglês diferente da maioria das
escolas, ou até mesmo dos cursos livres de inglês da cidade, o texto enfatiza que conteúdos de
outras disciplinas do currículo como história, geografia, ciências, matemática serão ministrados
em ambas as línguas, para que dessa forma o inglês se torne instrumento de aprendizagem e não
apenas objeto de estudo, facilitando o processo de alfabetização no segundo idioma.
Há várias considerações a serem feitas sobre a distribuição das línguas no currículo,
bem como sobre a proporção de uso das línguas no ambiente escolar. No entanto, tais questões
serão deixadas para depois. Vale lembrar que há, ainda, outras questões abordadas nos
documentos que não serão tratadas aqui, não por serem menos importantes, mas porque fogem
aos objetivos deste estudo.
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Depois de analisar as seleções de trechos dos documentos considerados, podemos inferir
que os objetivos e finalidades do programa bilíngue da escola estão ligados principalmente à
formação de cidadãos do mundo, aptos a atuar criticamente na atual sociedade globalizada.
Quanto à visão de bilinguismo da escola, podemos afirmar que a educação, mais
especificamente a educação bilíngue, é vista como símbolo de prestígio e poder. Faz-se
importante reafirmar a visão de Bourdieu (1991) acerca da linguagem.
Para este autor, como foi dito anteriormente, a língua é considerada uma forma de
capital cultural ou simbólico que pode ser trocada no mercado da interação social.
No entanto, a língua pode receber diferentes valores, dependendo do mercado. No caso
do mercado brasileiro, além do português, que é a língua nacional, o inglês é revestido de
grande valor, o que não acontece, por exemplo, com as línguas indígenas que existem no país.
A impressão geral da proposta bilíngue da escola é de superioridade. A referência de
excelência é feita em todos os níveis: proficiência bilíngue, oportunidades futuras para ganhar
qualificações de valor, e o consequente acesso a um estilo de vida privilegiado. As crianças que
fazem parte desse tipo de programa são colocadas como seres humanos excepcionais,
possuindo, por um lado qualidades de liderança fora do comum, e por outro, a maturidade para
apreciar a diversidade, ser tolerante e viver em harmonia.
A proposta da escola trata os alunos como uma superclasse de indivíduos prontos para
atuar criticamente diante das situações inesperadas impostas pela atual sociedade globalizada,
preparados para o sucesso graças à educação bilíngue a eles oferecida.
Há na literatura da área um número considerável de pesquisas sobre os benefícios do
bilinguismo. Swain (1986) aponta que o bilinguismo, desde que tenha como objetivo a adição
de uma nova língua e não a perda da L1, pode trazer benefícios políticos, econômicos,
linguísticos, cognitivos, culturais e pessoais. Desse modo, parece claro que são inúmeras as
vantagens de uma educação numa perspectiva bilíngue. No entanto, corroborando o que Mejía
(2002) observou em sua pesquisa sobre as escolas bilíngues de elite na Colômbia, os dados
desta pesquisa sugerem que há, na proposta da escola, uma valorização dos benefícios de ordem
mais econômica, ligados ao capitalismo global, em detrimento daqueles de ordem cultural,
linguística e cognitiva. Diante disso, acreditamos que, de fato, a busca por uma educação
bilíngue desde a infância pode trazer vários ganhos para a criança, mas não é, por si só, garantia
para o sucesso.
Considerações finais
Com uma visão de língua como prática social, este estudo propôs mostrar como os
textos informativos de uma escola de educação bilíngue foram construídos, e como eles
indiretamente reproduzem e legitimam as relações de poder existentes no mundo capitalista.
Para tanto, além das teorias sobre bilinguismo e educação bilíngue, este artigo teve
como base a literatura sobre reflexão crítica, uma vez que, para as propostas deste artigo, foram
consideradas as implicações ideológicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem de
língua estrangeira. Canagarajah (1999, p. 35) salienta que Ŗa aprendizagem de uma língua não
pode ser considerada uma atividade inocente, pois possibilita a dominação ideológica e de
conflito socialŗ.
Uma proposta de educação bilíngue dessa natureza afirma o desejo dos pais que aspiram
para seus filhos uma educação de excelência, que os prepare para ter Ŗuma postura crítica do
mundoŗ, tendo a educação bilíngue como Ŗmola propulsoraŗ para garantir Ŗboa capacidade de
comunicaçãoŗ, com competência linguística Ŗequivalente em ambas as línguasŗ. Além disso, tal
proposta sugere que o fato de ser bilíngue possibilita à criança Ŗsituar-se em uma cultura
pluralista, desenvolvendo seus próprios mecanismos de identidade sem se deixar intimidar pelo
diferenteŗ, além de se tornarem pessoas Ŗflexíveis e versáteisŗ, prontas para Ŗviver o futuroŗ.
Tais habilidades são vistas como exigências que Ŗo processo de globalização vem impondo à
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nossa sociedadeŗ, como pré-requisitos básicos para garantir sucesso Ŗem um mundo moderno e
competitivoŗ. É nesse sentido que a escola está Ŗensinando para o mundoŗ.
Vale ressaltar que as seleções de trechos e interpretações feitas neste trabalho são de
caráter subjetivo, adquirindo maior ou menor grau de importância segundo o olhar da autora.
Deixam-se as portas abertas, no entanto, para que o leitor pouco convencido faça suas próprias
leituras.
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A BUSCA DE FRASEOLOGISMOS
EM DICIONÁRIOS BILINGUES BRASILEIROS
Sirlene Terezinha de Oliveira
(CEPAE-UFG/ Alliance Française de Goiás)
RÉSUMÉ: En recherchant un mot dans le dictionnaire, d‟habitude, on ne fait pas attention au type de
dictionnaire qu‟on prend ni au type de mot qu‟on cherche. Dans le cas des phraseologismes, le simple
fait de savoir les identifier et où les rechercher représente un grand pas dans ce vaste domaine d‟oeuvres
dictionnairiques. Les unités phraseologiques sont très utilisées par tous. Le problème c‟est que ces
structures existent en blocs et pour les traduire on a la tendence à les découper au moment de la
recherche, ce qui ne marchera pas ni dans la langue maternelle ni dans une seconde langue.
MOTS-CLÉS: dictionnaires bilingues; phraseologie; traduction.
RESUMO: Ao consultar um dicionário, muitas vezes falta conhecimento, tanto quanto ao tipo de
dicionário que deverá ser utilizado durante a pesquisa, quanto ao tipo de palavra ou estrutura que se
busca. No caso dos fraseologismos, o simples fato de identificá-los e saber onde procurá-los representa
grande avanço, pois existe um dicionário para cada tipo de necessidade de tradução. Essas estruturas ou
unidades fraseológicas são comumente usadas por todos, invariavelmente. O problema dessas estruturas
é que aparecem em blocos e, ao traduzi-las, é comum se tentar desmembrá-las, o que, obviamente, não
funcionará na passagem da língua materna para uma segunda língua.
PALAVRAS-CHAVE: dicionários bilíngües; fraseologismos; tradução.

A elaboração de um dicionário implica um árduo e longo trabalho, realizado por
dicionaristas, ou melhor, lexicógrafos, empenhados em pesquisar e coletar dados para, enfim,
criar o dicionário.
Essa obra é rapidamente inserida na vida estudantil das crianças da primeira fase e se
torna apenas um livro de consulta nas estantes das casas de muitos profissionais e nas
bibliotecas da cidade.
No entanto, ao estudar outro idioma, o dicionário bilíngue passa a ter importância
fundamental, sobretudo no início do aprendizado. À medida que o aprendiz adquire mais
fluência, maior necessidade ele terá de um dicionário mais completo, aprofundado, até que
possa consultar um dicionário monolíngue.
A partir desse momento, o dicionário monolíngue assume papel preponderante para o
aprendiz, que passa a utilizá-lo como referência para o aprendizado dessa segunda língua.
Se os dicionários monolíngues são pouco consultados pelos seus falantes nativos, para o
aprendiz de uma segunda língua, o que está no dicionário é o certo, o usual, o inquestionável.
A palavra dicionário é de origem latina Řdictionariumř e significa coleção de palavras.
Ou seja, o dicionário é um livro de consulta Řorganizadoř sobre palavras.
Para Biderman (2002, p. 1), o dicionário não representa apenas uma coleção de palavras
mas sim Ŗum tesouro vocabularŗ capaz de guardar todo o patrimônio de linguagem de um
determinado grupo de falantes, todo um acervo sócio/cultural; é ainda o Ŗsímbolo da cultura
letradaŗ, pois carrega a língua tal como ela é grafada, transmite o sentido, o conhecimento, no
caso dos monolíngues, traduz e interpreta, no caso dos bilíngues.
Não se trata aqui de discutir a importância dos dicionários, pois esta é uma questão
indiscutível. Além de um material de apoio e consulta para os consulentes, o dicionário é
também um produto cultural.
As propostas da maioria dos dicionários vêm ao encontro dos anseios dos consulentes
que buscam, ao consultarem um dicionário, tanto monolíngue, quanto bilíngue, facilitar e
aperfeiçoar a comunicação, preencher as lacunas de conhecimento, elucidar dúvidas de
significado, enfim, ampliar seus conhecimentos de mundo.
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Apesar de toda a importância dos dicionários, é preciso entender que sua composição
está na língua, e a descrição da língua não é estática. Haverá muitas circunstâncias em que o
dicionário não será capaz de dar Ŗa palavra finalŗ, e será necessária uma busca mais detalhada.
Descrever a língua implica estado constante de mudança e, segundo Strehler (2001, p.
171), essa descrição nunca pode ser completa:
Os produtos lexicográficos são, na sua essência, descrição da língua. No
entanto, esta descrição nunca pode ser completa, porque o vocabulário é uma
classe aberta, isto é, uma vez impresso o dicionário, já podem existir os
neologismos. Além disso, a cada tipo de dicionário se fixam objetivos em
relação às entradas selecionadas e ao público destinado.

Ou seja, os dicionários são úteis, importantes, mas merecem um olhar crítico. Na
maioria das vezes, a satisfação vem acompanhada dos resultados obtidos pela busca de palavras
de senso comum, como a definição de um substantivo ou a tradução de um verbo. Mas, quando
em uma busca mais detalhada não são encontradas respostas satisfatórias ou, ainda, ocorrem
Řsoluções de traduçãoř um tanto equivocadas, perceptíveis mesmo para um leigo, aí tem-se um
problema.
No caso dos fraseologismos, por exemplo, não é fácil encontrar tais estruturas em
qualquer dicionário.Por isso, é importante saber onde se deve procurar. Há vários tipos de
dicionários no mercado, mas cada um atende uma necessidade diferente.
Segundo Welker (2004, p. 35), são vários os tipos de dicionários, e ele os enumera e os
caracteriza detalhadamente. Aqui, apenas alguns dicionários serão citados, como, por exemplo:
os Dicionários Monolíngues, ou apenas dicionário geral da língua; os Dicionários Bilíngues; os
Dicionários Plurilíngues; os Dicionários Especializados (de locuções, de provérbios, de gírias,
de expressões idiomáticas, regionais, etc.); os Dicionários Etimológicos; os Dicionários de
Sinônimos e Antônimos; os Thesaurus; os Dicionários Analógicos; As Enciclopédias e outros.
Em cada dicionário encontram-se respostas específicas para cada tipo de necessidade.
Catford (1980, p. 2) diz que Ŗa língua é um tipo de comportamento padronizado (...)
pelo qual os seres humanos interagem em situações sociaisŗ. Ou seja, a língua é mais do que
apenas um instrumento de comunicação. E Mounin (1963, p. 59, tradução nossa) acrescenta
dizendo que Ŗé a nossa língua que organiza nossa visão de universoŗ.
E assim sendo, a dificuldade em traduzir essa língua e essa visão do universo vai sempre
existir, uma vez que cada individuo tem uma forma peculiar de ver o universo. Cada
civilização/cultura terá estruturas e léxicos linguísticos específicos.
Quando falamos, utilizamos estruturas sintáticas, gramaticais e semânticas que não
podem ser improvisadas, tendo-se em vista que são estruturas pré-definidas, e seu uso ocorre de
forma automática, sem produção instantânea de uma nova estrutura criada no momento do
discurso falado. São essas combinações fixas e com significado único que são chamadas de
fraseologismos ou unidades fraseológicas.
Essas unidades fraseológicas são constantemente usadas por todos, independentemente
da idade dos falantes e da classe social. São desconhecidas sua origem e formação sintática/
gramatical, mas não há dúvidas quanto ao seu uso.
Saussure foi um dos primeiros a defender a existência de expressões fixas e, segundo
ele (apud ZULUAGA 1980, p. 37, tradução nossa), há um número considerável de locuções préfabricadas que não podem ser alteradas, pois foram Řcunhadasř pelo tempo e pela tradição.
... um grande número de expressões que pertencem à língua; são frases
feitas, das quais o uso proíbe mudar qualquer coisa, mesmo se se podem
distinguir nelas, mediante a reflexão, partes significativas (cf. Řpara que
fim?ř, Řentão vamos!ř etc). É assim, apesar de que em menor grau, com
expressões tais, como, Řpegar a moscař (...), cujo caráter usual sobressai das
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particularidades de sua significação ou de sua sintaxe. Essas expressões não
podem ser improvisadas, elas são fornecidas pela tradição. 1

Xatara et al. (2001, p. 185) traz o seguinte exemplo: Ŗ... procurar uma agulha na gaveta
tem apenas um sentido denotativo, ao passo que a expressão idiomática procurar uma agulha
no palheiro é conotativa e cristalizada, com o sentido de procurar algo difícil de ser
encontradoŗ.
Este é um bom exemplo, pois é possível perceber que essa combinação fixa é
amplamente utilizada na comunicação e, como tal, deveria ser incluída nos dicionários
juntamente com sua definição formal que, neste caso, é uma expressão idiomática.
São vários os fraseologismos cristalizados, sedimentados, que se constituem de locuções
verbais, ou expressões idiomáticas, ou provérbios, estruturas que são ditas assim simplesmente
porque tem que ser assim. Por exemplo, Ŗestar no mundo da luaŗ é diferente de Ŗestar no mundo
das trevasŗ, mas é igual a Ŗestar com a cabeça nas nuvensŗ.
Os fraseologismos são comumente usados para introduzir um tema ou fechar um
discurso Ŗcom chave de ouroŗ. Servem para parafrasear ou para encurtar, dizem claramente o
que, com muitas palavras, não se pode ou não se deve dizer.
Segundo Zuluaga (1980, p. 99, tradução nossa), a fixação é arbitrária e não possui
explicação semântica nem sintática. Ele traz como exemplo a saudação Řboa noiteř. Na língua
espanhola, a saudação Ŗbuenas noches” foi fixada no plural, enquanto que em português esta
saudação Ŗboa noiteŗ, foi fixada no singular. Segundo ele, “essas expressões possuem a forma
que têm porque foram cunhadas pelo uso repetido na comunidade linguística correspondente.ŗ
Zuluaga (ibidem, p. 101) ainda acrescenta que, se houver uma explicação semântica ou
sintática, não há fixação fraseológica, e que a fixação é um traço tão marcante que apenas a
metade da frase já é suficiente para que o interlocutor a reconheça e identifique tal expressão em
meio ao seu Řacervo linguísticoř.
Exemplo: “a buen entendedor ...”
“a buen entededor, pocas palabras;”

As línguas francesa e portuguesa têm muito em comum, o que facilita na hora de ler um
texto e compreendê-lo. Por exemplo a seguinte oração: Ŗ...Un jour, il faisait un froid de
canard...ŗ; um aprendiz de nível básico aprende logo no início que froid corresponde a frio e,
sem muita dificuldade, ele chegará à compreensão de que Řfaz muito frioř. Porém, um
dicionário bilíngue não seria suficiente para fazê-lo chegar a essa conclusão, uma vez que nem a
palavra Řcanardř nem a palavra Řfroidř aparecem acompanhadas ou referenciadas com a
conotação de frio intenso. Ou seja, o aprendiz entenderá, sozinho, que faz muito frio mas não
chegará ao equivalente do fraseologismo Ŗfroid de canardŗ. Comumente, esta frase é traduzida
desta forma: Ŗ...Un jour, il faisait un froid de canard...ŗ para Ŗ...Um dia, fazia um frio de cão...ŗ
Com o intuito de exemplificar um pouco mais, passarei a utilizar exemplos que foram
analisados em minha dissertação de mestrado.2 Em anexo, estão relacionados todos os quarenta
fraseologismos pesquisados, vinte com o verbo Ŗavoirŗ e vinte com o verbo Ŗfaireŗ, em quatro
dicionários bilíngues francês-português: Dicionário Larousse francês-português, portuguêsfrancês: mini. (Larousse, 2005); MICHAELIS - dicionário escolar francês: francês-português,
portuguêsfrancês. (Melhoramentos, 2002); Dicionário Brasileiro: francês-português,
1. ... un grand nombre dřexpressions qui appartiennent à la langue; ce sont des locutions toutes faites,
auxquelles lřusage interdit de rien changer, même si lřon peut y distinguer, à la réflexion des parties
significatives (cf. Řà quoi bon?ř, Řallons donc!ř etc). Il en est de même, bien quřà un moindre dégré,
dřexpressions telles que Řprendre la moucheř, (...), dont le caractère usuel ressort des particularités de leur
signification ou de leur syntaxe. Ces tours ne peuvent pas être improvisés, ils sont fournis par la tradition.
2. OLIVEIRA, S. T. de. Comparação de Fraseologismos Franceses em Dicionários Bilíngues
Brasileiros. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília, Brasília, p.53-87, 2009.
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portuguêsfrancês. (Oficina de Textos, 1998) e Dicionário Ediouro: francês-português,
português-francês. (Ediouro Publicações: s.a.).
O quadro abaixo exemplifica os resultados da pesquisa trazendo quantos dos quarenta
fraseologismos foram encontrados nos já citados dicionários mas, e principalmente, quantas das
Řsoluçõesř são coerentes.
Dicionários analisados

Dic. Brasileiro:
Dic. Ediouro:
Dic. Larousse :
Dic. Michaelis :

Nº de soluções encontradas nos Nº de soluções coerentes conforme a
dicionários sobre o total de 40 quantidade de soluções encontradas
fraseologismos.
para cada dicionário.
22/40
5/40
10/40
19/40

16/22
4/5
7/10
16/19

Vale ressaltar que esses dicionários foram escolhidos para essa pesquisa porque,
segundo nota própria, além de serem dicionários didáticos, tratam de expressões atuais.
Para o consulente que busca uma Řsolução de traduçãoř, não basta encontrar o
fraseologismo no dicionário, é preciso que suas Řrespostasř sejam satisfatórias. Frequentemente,
constatou-se que Řas soluções de traduçãoř não correspondiam ao que o fraseologismo era de
fato. Por exemplo, Řavoir le coeur d‟artichautř significa ter um coração volúvel, alguém que se
apaixona muito facilmente.
Vejamos as soluções de tradução trazidas pelos dicionários:
Dic. Brasileiro: « coeur dřartichautř = volúvel (no amor) » (p. 15)
Dic. Ediouro:---------------------------------Dic. Larousse: « Řcoeur dřartichautř = coração de alcachofra » (p. 70)
Dic. Michaelis: « pessoa volúvel » (p. 19)

Neste caso, tanto o dicionário Brasileiro quanto o Michaelis trouxeram a ideia de
volúvel. O dicionário Ediouro não fez referência alguma, e o dicionário Larousse trouxe
Ŗcoração de alcachofraŗ, ou seja, essa definição não pode ser considerada como válida.
O mesmo aconteceu em vários outros exemplos e, se a principal característica de um
dicionário é a descrição da língua em uso, a escolha dos fraseologismos não deve ser arbitrária.
Sendo assim, apesar das limitações de espaço para seleção e inclusão de palavras, é
imprescindível que se estabeleçam critérios, pois,os fraseologismos não podem ficar fora dos
dicionários.
Sabendo que os dicionários bilíngues atendem de forma insatisfatória a língua nesse
contexto, os consulentes devem buscar outras fontes de consulta, sempre, no entanto, com o
olhar crítico.
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Anexos:
Verbos analisados Ŕ ŖAvoirŗ Ŕ Fonte: Le Robert Ŕ expressions et locutions.
1 - En avoir marre
2 - Avoir de quoi
3 - Avoir la pêche
4 - Avoir un grain
5 - Avoir du pain sur la planche
6 - Avoir pignon sur rue
7 - Avoir un coeur d'artichaut
8 - Avoir la grosse tête
9 - Avoir le bras long
10 - Avoir la chair de poule
11 - Avoir la tête sur les épaules
12 - Avoir une pente
13 - Avoir un poil dans la main
14 - Avoir la dent
15 - Avoir mal au coeur
16 - Avoir de la tête
17 - Avoir du bol
18 - Avoir la gueule de bois
19 - Avoir la frite
20 - Avoir des antennes
Verbos analisados Ŕ Ŗ Faireŗ Ŕ Fonte: Le Robert - expressions et locutions.
1 - Faire l'amour
2 - Vite fait
3 - Faire des petits
4 - Faire état de
5 - Faire semblant
6 - Faire chier
7 - Ça ne fait rien
8 - Ça fait un bail
9 - Faire défaut
10 - Faire la main basse sur
11 - Faire tourner la tête
12 - Faire ses débuts
13 - Faire le mur
14 - Faire bloc
15 - Faire un four
16 - Faire des étincelles
17 - Faire la bombe
18 - Faire son trou
19 - Faire des vagues
20 - Faire la roue
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COLOQUE SUA VOZ NA WEB:
O USO DO PODCAST NAS AULAS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Vanessa Cristiane Rodrigues Bohn (PG-UFMG)
If you don't see the Internet as an opportunity, it
will become a threat. In two or three year's time,
the Internet will become as commonplace in the
office as the telephone.
Tony Blair (1999)

ABSTRACT: Web 2.0 is still a new concept unknown for teachers. Web 2.0 is a social phenomena
characterized by the intense users participation on the web contents. This paper consists of a brief
explanation of what Web 2.0 is, through the social tool called Podcast. To host the Podcasts files we have
used the free services from Podomatic webpages. This emerging technology comes as a powerful tool in
terms of pedagogical value and motivation to foreign language teaching and learning.
KEYWORDS: Web 2.0; podcast; social tool; foreign language learning and teaching.
RESUMO: Web 2.0 é um novo conceito ainda desconhecido para os professores. A Web 2.0 é um
fenômeno social caracterizado pela intensa participação dos internautas na criação do conteúdo da Web.
Este trabalho apresenta uma breve explicação do que é Web 2.0 através da ferramenta social chamada
Podcast. Para a hospedagem dos arquivos de Podcasts utilizamos o serviço gratuito do site Podomatic.
Essa tecnologia emergente surge como um recurso com grandes possibilidades pedagógicas e
motivacionais para o ensino/aprendizagem de língua estrangeira
PALAVRAS-CHAVE: Web 2.0; podcast; ferramenta social; ensino e aprendizagem de língua estrangeira.

Introdução
As novas tecnologias desenvolvidas no século XXI já fazem parte do cotidiano de
muitas pessoas no mundo inteiro. Os exemplos são variados, desde programar um aparelho de
microondas para descongelar uma comida, realizar um saque no caixa eletrônico, gravar um
vídeo de uma festa de aniversário através do celular, realizar uma vídeo-conferência no trabalho
usando programas como o Skype, entre outros exemplos.
Através destes exemplos, seja em casa ou no trabalho estamos lidando com alguns
recursos tecnológicos que já foram incorporados ao nosso cotidiano. Diante desta realidade,
porque não utilizar a tecnologia no ensino/aprendizagem de língua estrangeira?
Respondendo a esta indagação, encontramos na literatura alguns relatos, experiências e
sugestões de pesquisadores e professores que já utilizaram algum recurso tecnológico no ensino
de língua estrangeira. Podemos citar os trabalhos de Godwin-Jones (2003, 2005, 2007),
November (2008), Richardson (2009) e alguns pesquisadores nacionais como Araújo (2006),
Valente e Mattar (2007), Ribeiro (2007), Recuero (2009), entre outros que apresentam trabalhos
e pesquisas sobre o uso de redes sociais como o Orkut, uso de podcast, wikis entre outras
ferramentas e ambientes colaborativos.
Os recursos tecnológicos utilizados até hoje foram provenientes da Internet, tais como
email, salas de bate-papo, fórum de discussão, etc. Em 2004 uma nova era de recursos
tecnológicos invadi o mundo virtual e de lá para cá, estamos vivenciando a segunda geração de
aplicativos e recursos da chamada web 2.0.
A web 2.0 é a democratização da criação do conteúdo disponível na rede, pois antes da
web 2.0 apenas quem conhecia alguma linguagem de programação poderia colocar algum
conteúdo na rede. Os demais usuários eram apenas leitores, eles não tinham acesso ao conteúdo
para modificá-lo ou atualizá-lo. Podemos comparar a atuação dos usuários a uma peça de teatro.
Antes da web 2.0, os usuários eram simples espectadores e após a web 2.0 o usuário pode atuar
como ator e produtor, participando da criação e atualização do que é colocado na web, seja
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texto, imagens e áudio. Um exemplo da participação dos internautas na construção do conteúdo
na web acontece na Wikipédia, a maior enciclopédia virtual cujo conteúdo é adicionado pelos
internautas que formam uma ampla e ativa comunidade virtual, dividindo e ampliando o
conhecimento formando o que Lévy (1998) chama de inteligência coletiva. A seguir,
apresentarei algumas características da web 2.0
Características da Web 2.0
De acordo com o criador do termo web 2.0, Tim OřReiley o termo é concebido como “
uma mudança para uma internet como plataforma”. Isso quer dizer que os programas que
temos instalado em computadores ou notebooks, como os processadores de textos, planilhas,
editores de imagens e vídeos serão disponibilizados na web gratuitamente. Dessa forma, não
será mais necessário instalarmos programas pesados nos computadores pessoais para
trabalharmos. A ideia de transformar a web como uma grande plataforma facilita o trabalho
colaborativo e pensando nisso, a empresa Google criou uma série de recursos gratuitos dentro
do serviço de e-mail. Alguns recursos gratuitos dentro do Gmail são processadores de texto,
planilha, slides, agenda, leitor de RSS, álbum de fotos, entre outros recursos.
A maioria destes recursos disponíveis na web segue a mesma tendência de possuírem
interfaces amigáveis, uso de fontes em tamanho maior e no que diz respeito aos editores on-line
de texto, como o Google Docs, ou Blogs possuem editores conhecidos como WYSIWYG,
acrônimo para Ŗwhat you see is what you getŗ.Em outras palavras o que o usuário cria no editor
é exatamente aquilo que aparecerá na interface para os leitores.
A facilidade no manuseio destes recursos da web 2.0 atraiu a curiosidade de professores
interessados no uso destes recursos e que, a principio, não foram desenvolvidos para fins
educacionais. Entretanto, devido a sua característica colaborativa, os professores, em especial os
de língua estrangeira viram com bons olhos os benefícios do uso das ferramentas sociais no
ensino/aprendizagem seja como ferramenta auxiliar no ensino presencial ou no ensino on-line.
A lista de recursos da Web 2.0 é extensa, encontramos ferramentas para criação de
slides, editores de texto como o Google Docs, editores de vídeo, imagem, serviços de redes
sociais, como o Ning, compartilhamento de fotos, entre outros. Neste artigo, apresentarei uma
das ferramentas da Web 2.0 utilizada para a criação de arquivos de áudio, conhecido como
podcast.
Colocando a voz na web: conhecendo o Podcast
O primeiro objeto que pode vir à mente de quem ouve o termo podcast
seria o tocador de música Ipod da marca Apple. De fato, podcast é a junção
do final das palavras Ipod, conforme já explicado e broadcast, rede de
transmissão de rádio e TV. Esse termo foi cunhado por um ex-VJ da MTV
americana, Adam Curry, em meados de 2004.
Segundo o site Podcast one,1 ŖPodcast é um método de distribuição de
conteúdo digital multimídia pela Internet. Devido a uma tecnologia inovadora, os feeds, os
programas são atualizados automaticamente em um software, chamado agregador, assim que os
produtores disponibilizam novos programasŗ. O ouvinte pode escolher se quer fazer o download
do episódio e onde quer ouvir: no próprio computador ou em qualquer aparelho que reproduza
mp3: mp3/mp4 players, smartphones, celulares, etc.
Em outras palavras, podcast é uma inovação para publicar arquivos de áudio na
Internet, por meio da qual cada um pode criar a sua própria estação de rádio ou disponibilizar
uma lista de músicas favoritas em sites ou blogs e compartilhá-la ou ouvir um podcast de acordo
com os gostos e interesses do usuário.
1. http://www.podcast1.com.br/i_tudo_sobre_podcasting.php
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Os usuários podem fazer download de arquivos de áudio (podcasts), onde o mais
comum é o formato mp3 e podem ouvir e levar com eles a qualquer lugar. Ao contrário de
outros servidores de mídia na Web, o podcast dá aos usuários controle sobre o que eles vão
ouvir.
Encontramos diversos sites que oferecem podcasts voltados para o ensino/aprendizagem
de língua estrangeira, como exemplo, cito os sites da emissora de rádio e TV britânica BBC 2 e
o site ESLPod.3 Esses são dois de vários sites existentes na web sobre ensino de línguas
utilizando o podcast.
Existem duas formas dos professores utilizarem um podcast nas aulas de língua
estrangeira, na qual eu as denomino como forma passiva e ativa. Na forma passiva, professor e
aluno utilizariam os podcasts disponíveis na web. Quando o professor encontrasse um episódio
na web que desejasse utilizar com os seus alunos, ele faria o download deste arquivo e gravaria
em CD para tocar em sala de aula.
A seguir apresentarei a forma ativa, explicando como criar um podcast.
Como criar um Podcast?
Qualquer pessoal pode criar um podcast sobre qualquer assunto e colocá-lo na Web
para outras pessoas ouvirem. Existem alguns sites na web que oferecem serviços gratuitos de
hospedagem de podcasts, como o site Podomatic,4 conforme podemos verificar na FIG. 1. Neste
site ainda é possível gravarmos o áudio diretamente pelo site através do próprio navegador. Para
que este recurso funcione, é preciso ter o plugin5 do Adobe Flash atualizado. Para maiores
informações do uso do site Podomatic na criação de Podcast, eu criei uma vídeo-aula6
explicando passo-a-passo como criar uma conta e gravar o áudio no site.

Figura 1 Ŕ Página inicial do Podomatic

2. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
3. http://www.eslpod.com
4. http://www.podomatic.com
5. http://www.adobe.com/br/products/flashplayer/
6. http://www.vanessarodrigues.net/videaulapodcast_atual_site.wmv
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Algumas possibilidades pedagógicas
Souza e Martins (2007) sugerem que:
[u]ma outra forma de uso do podcasting consiste em fazer com que
aprendizes de língua estrangeira disponibilizem arquivos de áudio na web.
Suas apresentações são de resultado final de conteúdos previamente
planejados e supervisionados de forma colaborativa. Isto é, professores e
alunos compartilham juntos desde a confecção do tema até a sua gravação,
edição e postagem do conteúdo na Internet.

As professoras portuguesas, Moura e Carvalho (2006) desenvolveram um projeto
utilizando o Podcast no ensino da língua francesa, Elas acreditam que Ŗa utilização do Podcast
na aprendizagem de línguas estrangeiras pode tornar-se num recurso com grandes
potencialidades, quer pedagógicas, quer motivacionais, visto ser uma tecnologia que anda no
bolso de um grande número de jovensŗ.
A popularidade de aparelhos como MP3, MP4, celulares com recursos de áudio e
vídeo, câmeras digitais entre os jovens já é uma realidade, mas os professores precisam
participar mais desse contexto para saberem como aproveitar estes recursos tecnológicos no
ensino. A emissora de rádio e TV pública de Londres, a BBC7 oferece um link exclusivo para
ensinar vários idiomas usando podcasts. Os professores podem optar por visitar o site da BBC,
escolher o podcast e baixá-lo para usar na sala de aula. Os episódios podem ser gravados em
CD apenas para uso não comercial.
Para Bottentuit Junior e Coutinho (2007) o podcast surgiu como uma ferramenta
móvel, facilitando o acesso a informações em qualquer lugar que uma pessoa estiver. Isso por
que para os autores, a sociedade encontra-se em constante movimento, surgindo a figura do
trabalhador móvel, do trabalhador estudante que sente a necessidade de suprir o tempo gasto
durante o deslocamento de casa-trabalho ou casa-escola. Esse tempo gasto é preenchido com o
uso de recursos tecnológicos, leia-se com o uso de podcasts para gerenciar o tempo que seria
desperdiçado.
Considerações finais
Podemos considerar o século XXI como o século da disseminação de informações
através da rede mundial de computadores Ŕ WWW. Com o advento da Internet, milhares de
pessoas são beneficiadas com os recursos on-line seja para fins de entretenimento, educacional
ou nos negócios. No lado educacional ganhamos um novo espaço para o ensino/aprendizagem
de línguas. Este espaço denominado virtual pode se transformar em uma ferramenta auxiliar
para os professores ultrapassarem os limites das salas de aula e colocarem os alunos em um
espaço onde a troca de informação e de conhecimento acontece em um ritmo acelerado e
contextualizado.
Com as ferramentas da Web 2.0, em especial com o podcast os alunos criam o seu
próprio material didático e disponibilizam para um público que está além dos Ŗmuros da
escolaŗ. Este público irá interagir com o aluno deixando comentários sobre o material
produzido. Para Ribeiro (2007) o material produzido pelo aluno na web deixa de ser “um
produto que só faz parte das tarefas escolares e que apenas será lido e corrigido pelo
professor.”
Os nossos alunos são denominados de geração digital. Telles (2009) diz que “essa
geração deixou de ser simples receptora da comunicação para se tornar retransmissora e
formadora de conteúdo.” Se os alunos já estão inseridos neste contexto, cabe não só o professor
7. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
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aprender a utilizar essas ferramentas colaborativas, mas também as faculdades inserirem
disciplinas sobre letramento digital para que os professores em formação possam tirar o máximo
proveito destes recursos para o ensino de língua estrangeira.
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CULTURA E ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS
Carla Janaina Figueredo (FL-UFG)
Dilys Karen Rees (FL-UFG)
ABSTRACT: This article aims initially to present a brief theoretical discussion about the term culture and
its relation to the teaching-learning process of foreign languages. Secondly, some activities focusing the
teaching of culture in the foreign language classroom are suggested in order to help language teachers
and their learners reflect upon the foreign lingua-culture as well as their own language and culture.
KEYWORDS: culture; teaching-learning; foreign languages; classroom.
RESUMO: O presente artigo tem como objetivo inicial apresentar uma breve discussão teórica em torno
do termo cultura e sua relação com o processo ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras. Em
segundo lugar, algumas atividades com o enfoque no ensino da cultura em sala de aula de LE são
sugeridas no intuito de auxiliar os professores de línguas e seus aprendizes a construir reflexões acerca
da língua-cultura estrangeira e, acima de tudo, de sua própria língua e cultura.
PALAVRAS-CHAVE: cultura; ensino-aprendizagem; línguas estrangeiras; sala de aula.

Introdução
Quando nos referimos ao processo ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira
(LE), estamos considerando que os indivíduos envolvidos nesse empreendimento são seres
culturais. Isso se deve pelo simples fato de eles serem dotados, grosso modo, de língua e cultura.
Negar tal realidade no contexto da sala de aula é não compreender o ser humano como espécie
única, capaz de se revelar por meio dessas dimensões. É bem verdade que, muitas vezes, o
indivíduo aprendiz não possui inicialmente consciência acerca de seus atributos e nem mesmo
da base cultural que regula seu comportamento. Construir essa conscientização pode,
certamente, envolver várias fontes, mas, dentre elas, uma das mais eficazes seria a
aprendizagem de uma LE, pela qual esse mesmo aluno se vê diante de oportunidades que
poderão guiá-lo ao reconhecimento de tudo aquilo que direciona suas próprias atitudes,
preparando-o concomitantemente para a ação de considerar o Ŗoutroŗ que se diferencie dele
(DAMEN, 1987; BYRAM, 1989; JIN; CORTAZZI, 1998; HINKEL, 1999; KRAMSCH, 2001).
Compreender, portanto, que a sala de aula de LE representa um importante contexto
social que pode envolver seus membros em um processo de conscientização acerca de sua
formação como indivíduos culturais e interculturais, requer discussões específicas, dentre elas, a
compreensão do que é cultura.
O termo cultura foi definido pela primeira vez por Tylor (1871), citado por Shaul e
Furbee (1998, p. 17) e, tomado em seu amplo sentido etnográfico, significa Ŗtodo complexo que
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou
hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedadeŗ. A cultura é, portanto, um
sistema de significados, os quais são aprendidos, compartilhados, revisados, mantidos e
definidos por meio da interação entre os indivíduos (SPRADLEY, 1980; SHAUL; FURBEE,
1998; SANTOS, 2003; LARAIA, 2004). Para antropólogos como Sapir (1974a) e Laraia
(2004), é um equívoco afirmar que as diferenças de comportamento existentes entre as pessoas
sejam determinadas biologicamente, pois, desde Tylor (1871), já se compreendia que a cultura
constituía um comportamento aprendido, independentemente de uma herança genética. Para
Sapir (1974a, p. 34),
[t]odo comportamento cultural é moldado. Isso é meramente uma forma de
dizer que muitas coisas que um indivíduo faz e pensa e sente não devem ser
compreendidas unicamente sob o ponto de vista daquilo que é próprio de seu
organismo biológico, mas, também, de um ponto de vista imposto pela
sociedade [...]. É impossível dizer o que um indivíduo está fazendo sem
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considerar implicitamente os modelos arbitrários de interpretação que nos são
sugeridos pela tradição social desde o nosso nascimento.

A transmissão e a compreensão de uma cultura são promovidas, sobretudo, pela língua,
que, de acordo com Sapir (1974b), representa essencialmente um meio perfeito de expressão e
comunicação entre as pessoas. Para esse antropólogo, o fato de a língua ser um sistema
altamente desenvolvido garante-lhe um pré-requisito para o desenvolvimento da cultura como
um todo. Na concepção de Lévi-Strauss (1974, p.133), Ŗa língua é um fenômeno social [...], ela
vive e se desenvolve somente como uma construção coletivaŗ.
Sendo, portanto, elementos indissociáveis, língua e cultura correspondem, juntas, a
traços que definem os indivíduos e os grupos a que pertencem, caracterizando-os pelos
interesses comuns que os unem (SAPIR, 1974a, 1974b; LÉVI-STRAUSS, 1974; SHAUL;
FURBEE, 1998). Na visão de Geertz (1989), toda sociedade humana possui sua própria forma,
seus próprios objetivos e significados. Nesse sentido, é evidente a associação de determinadas
línguas e culturas com certas nacionalidades (países), ou mesmo com grupos locais menores,
tais como a família, os acadêmicos de uma universidade, uma união trabalhista, o submundo de
uma metrópole, os membros de um clube, um grupo de amigos que se reúne independentemente
de seus interesses profissionais diversos, e outros mais. Em cada um desses contextos, língua e
cultura são desenvolvidas de modo singular, o que lhes atribui uma função simbólica de
distinguir um grupo de outro, seja ele maior ou menor (SAPIR, 1974b; GEERTZ, 1989;
SANTOS, 2003; LARAIA, 2004).
Com base nessas definições, podemos, pois, concluir que cultura refere-se a um
conjunto de comportamentos, valores, crenças e concepções de mundo adquiridos pelo
indivíduo por meio de suas interações sociais. Sua forma de compreender e interpretar a
realidade que o cerca o torna único e, ao mesmo tempo, parte integrante de um coletivo que
pode compartilhar com ele alguns desses valores e conhecimentos e construir, continuamente,
novas perspectivas de pensamento (FIGUEREDO, 2007).
No que concerne à aprendizagem de uma LE, compreendemos, portanto, que se trata de
uma forma de fazer parte do mundo, de ser um cidadão global, com direitos e deveres para com
essa sociedade plural. Os objetivos a seguir, extraídos dos Parâmetros Curriculares para o
Ensino Fundamental (1998, p. 66-67) de língua estrangeira, ilustram essa visão. Aprender uma
LE é, pois,
[v]ivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua
estrangeira, no que se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o
mundo, refletindo sobre os costumes ou maneiras de agir e interagir e as
visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um
mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo.
[r]econhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o
acesso a bens culturais da humanidade construídos em outras partes do
mundo.
[i]dentificar no universo que o cerca, as línguas estrangeiras que cooperam
nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um
mundo plurilíngüe e compreendendo o papel hegemônico que algumas
línguas desempenham em determinado momento histórico.

Quanto ao ensino de cultura, Moran (2001) destaca que esse processo consiste em
desenvolver um conteúdo com os aprendizes a partir de uma análise dos produtos, das práticas e
das perspectivas culturais da LE, as quais são provenientes de determinadas comunidades e
reveladas por seus membros de forma singular. Nesse sentido, ensinar a cultura da LE é,
também, guiar o aprendiz pelo universo do comportamento do Ŗoutroŗ, sabendo como ele age e
as razões que o levam a agir de uma forma e não de outra. No ensino da cultura, o aprendiz deve
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ser conduzido à articulação de suas próprias reações e à compreensão dos fatores que o movem
a, eventualmente, compartilhar e a se diferenciar da cultura do Ŗoutroŗ da LE. Por fim, no
ensino da cultura, deve-se considerar que todo aprendiz insere-se no processo dessa
aprendizagem de modo único, o que significa que o professor precisa ser sensível diante das
variações individuais, das diferentes opiniões e pontos de vista, de forma que o diálogo entre as
culturas envolvidas em sala de aula promova experiências de compreensão mútua.
Ressaltamos que, ao considerar o ensino de cultura, não advogamos o ensino de uma
cultura nacional, em uma visão heterogênea e equivocada do grupo sociocultural. Ao contrário,
como enfatizam as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006, p. 92),
[é] importante fazer com que o aluno entenda que, em determinados
contextos (formais, informais, oficiais, religiosos, orais, escritos etc.), em
determinados momentos históricos (no passado longínquo, poucos anos atrás,
no presente), em outras comunidades (em seu próprio bairro, em sua própria
cidade, em seu país, como em outros países), pessoas pertencentes a grupos
diferentes em contextos diferentes comunicam-se de formas variadas e
diferentes.

Dessa maneira, é preciso construir uma visão de cidadania que envolva uma
compreensão sobre o lugar que o aluno/cidadão ocupa na sua sociedade em relação ao Ŗoutroŗ,
no seu bairro, na sua nação, no mundo. Lembremo-nos de que Ŗ[a] percepção de cada um,
individualmente, elabora-se com maior precisão graças ao Ŗoutroŗ, que se coloca como limite e
possibilidade. Limite, de quem efetivamente cada um é. Possibilidade, de vínculos, realizações
de Ŗvir-a-serŗ (Tema Transversal, v. 10, pluralidade cultural e orientação sexual, p. 123).
A seguir, apresentaremos algumas sugestões de atividades que podem ser trabalhadas na
sala de aula de língua estrangeira com o intuito de otimizar o diálogo entre as culturas de seus
membros com as culturas pertencentes àqueles que representam a LE.
1. Sugestões de atividades com enfoque no ensino do conceito „cultura‟ e a conscientização
sobre etnocentrismo:1
1.1 O que é cultura? – foco em uma definição sociocultural do conceito „cultura‟
Esta primeira atividade, adaptada de Fantini e Fantini (1997, p. 57-61), tem como
objetivo ajudar o aluno a compreender o que significa a palavra cultura do ponto de vista
sociocultural. A atividade pode ser usada em qualquer nível linguístico com o professor fazendo
as adequações entre L1 e L2. A discussão pode iniciar com um levantamento da cultura do
próprio aluno, progredindo para um levantamento de outros grupos culturais.
Os procedimentos podem ser os seguintes:
1 Ŕ Escreva, no quadro, as três palavras: artefatos (objetos criados pelo ser humano), sociofatos (situações
em que as pessoas se ajuntam), mental-fatos (as crenças das pessoas). Exemplificando: Os itens culturais,
casamento, língua estrangeira se aprende em centros de língua, pão de queijo, livro, festa junina, não se
pode comer manga e tomar leite em seguida, podem ser organizados da seguinte forma:

1. Ser etnocêntrico é conceber o Ŗoutroŗ e sua visão de mundo com base em preconceitos e opiniões já
sedimentadas (FIGUEREDO, 2007).
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Mental-fatos
língua estrangeira se aprende em centros
de língua
não se pode comer manga e tomar leite
em seguida

2 Ŕ Peça aos alunos que identificam itens culturais do seu grupo e/ou de outro grupo
cultural.
3 Ŕ Discuta com os alunos onde inserir os itens culturais sugeridos por eles.
4 Ŕ Selecione um item de uma coluna e discuta os itens que podem ser gerados a partir
dele nas outras duas colunas. Por exemplo, o item casamento tem artefatos
relacionados (bolo, doces, vestido), como também mental-fatos (a noiva deve se vestir de branco).

Esta atividade pode servir de base para todas as discussões culturais futuras, servindo
como base para a apresentação de itens culturais relacionados à língua estrangeira sendo
estudada.
1.2 Atitudes superiores – foco no etnocentrismo
Nesta atividade, adaptada a partir de Tomalin e Stempleski (1994, p. 133-134), o
objetivo é desenvolver a criticidade dos participantes quanto às atitudes etnocêntricas e
estimular discussões sobre o que é etnocentrismo, como somos afetados por ele e como
podemos nos desvencilhar de suas influências por meio de uma postura que relativize as ações
do Ŗoutroŗ.
Os passos para essa atividade são:
Passo 1: Escreva a seguinte frase e estimule a discussão sobre ela: Os brasileiros são muito mais
amigáveis e solidários do que qualquer povo ou nação. O que essa afirmação representa para as nossas
discussões sobre cultura?
Passo 2: Em seguida, entregue aos alunos as atividades avulsas que contêm as partes A e B sobre os
estereótipos referentes aos Mentonianos. Após responder às partes A e B do exercício proposto, conduza
os alunos a discussões sobre o tema. Essa atividade encontra-se no seguinte quadro:

Parte A
Leia as seguintes afirmações e sublinhe as palavras ou partes das frases que expressam uma visão
etnocêntrica do grupo cultural em questão: os mentonianos.
1. A Mentônia tem produzido as obras de arte mais valiosas do mundo.
2. A Mentônia é um país superior porque tem produzido a tecnologia mais avançada do mundo.
3. Aqueles que não são mentonianos são um fracasso em tudo o que fazem.
4. A línga mentoniana é a língua mais perfeita para a poesia.
5. Os mentonianos são extremamente generosos ao ensinar pessoas de outros países em como fazer as
coisas do modo correto e adequado.
6. Se todos agissem como os mentonianos agem, o mundo seria um lugar melhor.
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Parte B
Em pares, escolha uma ou duas afirmações e retire delas os fragmentos que as tornam representações
etnocêntricas. Em seguida, reformule-as, como no exemplo abaixo:
Visão etnocêntrica: A Mentônia possui a literatura mais bela e expressiva de todo o mundo.
Reformulação: A Mentônia possui um número significativo de escritores que têm produzido trabalhos
literários de valor considerável.

1.3 Examinando o comportamento cultural
A seguinte atividade, também proveniente de Tomalin e Stempleski (1994, p. 89-91), é
um exemplo de como podemos nos referir a culturas de base cultural anglo-americana. É
possível, no entanto, adaptar o exercício a qualquer cultura.
1.3.1 Assimiladores culturais
O objetivo maior é ampliar a consciência dos alunos acerca do comportamento
apropriado para as culturas de países de base cultural anglo-americana, bem como comparar e
contrastar esses modos de comportamento com aqueles provenientes das culturas dos
aprendizes. Os procedimentos são:
1.

Divida a turma em grupos de três ou quatro alunos.

2.

Distribua as atividades referentes ao comportamento social proveniente de países de base cultural
anglo-americana de modo que os alunos discutam as situações e decidam o que eles fariam em cada
situação.

3.

Um voluntário de cada grupo resume a discussão de seu grupo e apresenta suas respostas.

4.

Incentive os alunos a refletir sobre a possibilidade de vivenciarem as mesmas situações em seus
países de origem. O que eles fariam em cada uma dessas situações?

COMPORTAMENTO SOCIAL
* Faça a atividade com um colega. Imagine que as situações abaixo acontecem em países de base
cultural anglo-americana. O que você faria em cada situação? Em alguns casos, mais de uma resposta é
possível.
1. Você teve problemas de estômago ao longo a. Começa a contar em detalhes o seu problema.
de uma semana e só agora você começou a se b. Diz, ŘEstou bem e você?ř
sentir melhor. Você, então, encontra um c. Diz, ŘNada mal, obrigada, e você?
amigo inglês em uma festa. Seu amigo d. Não diz nada.
pergunta: ŘComo vai você?ř O que você diria? (Resposta: a alternativa (a) não está apropriada, pois
seria constrangedor iniciar a conversa falando de
problemas pessoais de saúde quando, na verdade, você
deveria responder ao simples cumprimento que foi
feito.
A alternativa (d) também não seria adequada por
representar ausência de polidez. Ficar calado, nesse
contexto, geraria, da mesma forma, constrangimento
para o interlocutor. As alternativas (b) e (c) seriam as
opções corretas.
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2. Você está visitando uma amiga americana
em seu novo apartamento. Você gostou do
apartamento e quer que ela saiba disso. O que
você faria?

3. Você foi convidado para jantar na casa de
um amigo. Já na hora de se sentar à mesa,
você deseja ir ao banheiro primeiro. O que
você faria?

4. Você é um dos convidados na casa de um
amigo americano. Seu amigo pergunta se você
gostaria de tomar alguma coisa, e isso é o que
você realmente deseja. O que você faria?

5. Você acabou de ser apresentado aos pais de
seu amigo americano. O que você faria?
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a. Diz, ŘSeu apartamento é muito legal. Quanto você
paga de aluguel?ř
b. Diz, ŘNossa! Que apartamento legal!ř
c. Diz, ŘGostei muito do seu apartamento.ř
d. Não diz nada, mas demonstra interesse ao caminhar
por todos os cantos, olhando e pegando em tudo aquilo
que pode ser removido.
Resposta: A alternativa (a) revela-se inadequada a
partir do momento em que você pergunta sobre o preço
do aluguel. Elogiar o apartamento não representa
nenhum tipo de desconforto (letras b e c), mas a
indiscrição sim. Nesse sentido, a alternativa (d)
também deve ser evitada, pois você não foi convidado
a andar pelo lugar ou mesmo tocar em alguma coisa
sem permissão.
a. Diz, ŘCom licença. Onde está o lavabo?ř
b. Diz, ŘEu poderia lavar minhas mãos antes do
jantar?ř
c. Diz, ŘVocê se importa se eu usar seu banheiro?ř
d. Não diz nada e começa a olhar em volta procurando
pelo banheiro.
Resposta: Mais uma vez, a alternativa (a) nos indica
inadequação em sua atitude, pois em se tratando de
uma macro-cultura de base anglo-americana, não é
apropriado que você pergunte diretamente onde o
lavabo está, como se houvesse uma grande intimidade
entre você e o lugar. Semelhantemente, a resposta (d)
também representa um comportamento que deve ser
evitado, já que você poderia, sem problemas, perguntar
se pode utilizar o lavabo antes do jantar (letras b e c).
a. Diz, ŘSim, por favor.ř
b. Diz, ŘSim, seria ótimo!ř
c. Diz, ŘNão, obrigadař, e espera até que ele pergunte
novamente.
d. Diz, ŘOk, eu mesmo posso pegar.ř
Resposta: A alternativa (c) não seria a mais indicada,
pois seu amigo pode não lhe perguntar uma segunda
vez. O comportamento social indicado na alternativa
(d) seria bem aceito se tão-somente você fosse um
amigo muito próximo, do contrário, ele refletiria uma
atitude invasiva. As letras (a) e (b) correspondem ao
comportamento social mais apropriado.
a. Diz, ŘOiř, e se curva diante deles.
b. Não diz nada e lhes dá um aperto de mão.
c. Diz, ŘPrazer em conhecê-losř, e lhes dá um aperto de
mão.
d. Diz apenas, ŘOi.ř
Resposta: Três formas de comportamento social estão
inadequadas: letra (a), já que o ato de se curvar não faz
parte dos costumes da cultura de base angloamericana; letra (b), o aperto de mão é absolutamente
normal, mas é preciso também responder ao
cumprimento; letra (d), dizer apenas ŘOiř é se portar de
modo muito informal e, levando em consideração o
fato de ser esta a primeira vez que você encontra essas
pessoas, nada mais plausível do que atender ao
cumprimento de acordo com a alternativa (c).
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Por meio das atividades sugeridas anteriormente, o aluno de língua estrangeira não tem
somente a oportunidade de conhecer e discutir os diferentes comportamentos do Ŗoutroŗ, mas,
sobretudo, refletir sobre sua própria visão cultural dos eventos apresentados e as razões que o
levam a agir de uma forma e não de outra.
2. Sugestões de atividades com enfoque no uso de vídeos
Segundo Rees (2003), não basta simplesmente assistir a um vídeo ou a um filme para
começar a discutir e compreender a cultura do Ŗoutroŗ. Ao contrário, frequentemente os
estereótipos e o etnocentrismo são ferramentas usadas para fazer a interpretação do que é visto.
Assim, é preciso usar atividades que encorajem o aluno a discutir a diversidade e buscar a
compreensão da diferença (REES, 2005).
2.1 Recorte de um filme – foco na discussão de estereótipos
A próxima sugestão de atividade, com base em Tomalin e Stempleski
(1994, p. 102-103), tem por objetivo observar o comportamento de dois
grupos culturais e discutir os estereótipos que os cercam e a veracidade deles
em cada uma dessas culturas.
Sugerimos o filme Casamento Grego (My Big Fat Greek Wedding) e
o recorte a partir da cena em que os pais do noivo Ian (representantes da
cultura americana) chegam à casa da família da noiva, Toula, e encontram
parte da comunidade grega assando um carneiro no jardim.
Os seguintes passos podem ser adotados:
Passo 1: Todos assistem ao recorte do filme, identificam os dois grandes grupos culturais e fazem
anotações sobre os comportamentos de cada um deles.
Estereótipos

Em sua opinião, eles são verdadeiros?
Por quê? Por que não?

Passo 2: Discussão Ŕ Os participantes revelam suas opiniões e impressões sobre o trecho do filme,
procurando responder aos tópicos da tabela indicada. Há diferença entre generalizar e estereotipar?
Passo 3: O que podemos aprender com essa atividade? O que podemos ensinar aos nossos alunos com
essa atividade?

2.2 Recorte de um filme, vídeo ou documentário – foco em eventos culturais
Os procedimentos sugeridos para esta atividade foram extraídos de Fitzgerald (1997, p.
174-175) e devem ser seguidos da seguinte forma:
1.
2.

Selecione um trecho que mostre um evento cultural, como uma festa cívica, um casamento, uma
comemoração ou até mesmo um enterro.
Dê aos alunos o seguinte quadro para preencher enquanto assistem ao recorte:
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 Nome do evento: ______________________________________________________________
 País de origem: _______________________________________________________________
 Localização do evento (ao ar livre, dentro de uma igreja etc.).___________________________
 Quais são as pessoas envolvidas? _________________________________________________
 Quais são os artefatos usados (comida, roupas etc)? ___________________________________
 O que está acontecendo?
Lista 1
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.

Após a discussão do recorte, peça aos alunos que façam uma lista das atividades relacionadas ao
evento cultural que ocorreriam na sua própria cultura:


Como as pessoas de sua cultura se comportam e se relacionam neste evento cultural? Faça uma
lista:

4 Ŕ Discuta as diferenças, sempre atentando para possíveis reações do tipo, ŖQue estranho! Que
esquisito!ŗ, levando a discussão para considerar o etnocentrismo e a ideia de que ŖA minha cultura é
normal, as outras são estranhas.ŗ
5 Ŕ Peça aos alunos que façam um pôster mostrando as diferenças nos eventos culturais discutidos.

Dois filmes que, apesar de mais antigos, mostram bem determinados eventos culturais,
são eles: Steel Magnolias e Four Weddings and a Funeral. Alguns vídeos do youtube também
podem ser usados nesta atividade.
2.3 Comerciais da televisão
Nesta atividade, cuja sugestão advém de Wildner-Bassett (1997, p.377-393),
os alunos terão não somente a oportunidade de conhecer comerciais de outros países,
mas, sobretudo, poderão discutir a relação entre a língua estrangeira e a sua dimensão
cultural revelada pela linguagem da propaganda. Os procedimentos são:
1 Ŕ Selecione um comercial da televisão na língua estrangeira. É possível encontrar muitos no youtube.
2 Ŕ Após assistir ao comercial, faça uma breve discussão sobre o seu tema.
3 Ŕ Em seguida, faça uma discussão em pares usando as seguintes perguntas:
1 Ŕ Que produto está sendo comercializado? ________________________________________________
2 Ŕ Quais são as qualidades do produto? ___________________________________________________
3 Ŕ Como são apresentadas estas qualidades? ______________________________________________
4 Ŕ Que tipo de pessoas aparecem no comercial? ____________________________________________
5 Ŕ Como estão vestidos e como são apresentados? __________________________________________
6 Ŕ Quais as expressões que usam para mostrar aprovação do produto? __________________________
7 Ŕ Este comercial influenciaria qual grupo de pessoas Ŕ jovens/adultos, classe média alta/classe média
baixa etc.? __________________________________________________________________________
8 Ŕ Este comercial criaria o desejo de mudar de classe social ou grupo cultural? ___________________
9 Ŕ Se positivo, isto é bom ou ruim? ______________________________________________________
10 Ŕ Este tipo de comercial poderia aparecer na televisão brasileira? Por que (não)? ________________
11 Ŕ Há comerciais semelhantes na televisão brasileira? ______________________________________
4 Ŕ Finalmente, abra a discussão para o grupo expor suas opiniões e ideias.
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3. Sugestões de atividades com enfoque em textos
Usamos o termo Řtextoř para incluir não somente textos escritos, mas, também, visuais e
de fontes diversas, tais como livros, jornais, internet etc.
3.1 Sugestão de atividade para o uso de quadrinhos – foco em humor
Para muitos, entender o humor na língua estrangeira é difícil (BERGER, 1997). A
leitura de quadrinhos e gibis pode ajudar o aluno a se familiarizar com o aspecto humorísticocultural da língua estrangeira. Sugerimos, para essa seção, uma atividade adaptada de
Sandstrom et al. (1997, p. 156-157), cujos procedimentos são:
1 Ŕ Escolha um quadrinho que reflete algum aspecto humorístico-cultural
da língua estrangeira. Podem-se usar quadrinhos de Asterix & Obelix,
Mafalda, Garfield, Calvin e Hobbes, entre outros.
2 Ŕ Faça uma cópia para cada dois alunos.
3 Ŕ Faça uma outra cópia deixando as falas dos personagens em branco.
Também faça uma cópia para cada dois alunos.
4 Ŕ Na aula, entregue a cópia sem as falas para cada par. Peça aos alunos que criem um diálogo para os
personagens.
5 Ŕ Em seguida, os alunos devem circular pela aula e ler o que os colegas escreveram.
6 Ŕ Em um grupo grande, discuta com os alunos qual a interpretação mais comum dada às ações dos
personagens.
7 Ŕ Faça grupos de quatro alunos e entregue a cópia que tem as falas originais dos personagens.
8 Ŕ Peça aos grupos que discutam as razões que levaram às falas dos personagens.
9 Ŕ Em seguida, com a ajuda do professor, o grupo deve discutir as atitudes e as crenças (mental-fatos)
presentes nas falas dos personagens.
10 Ŕ Por último, o grupo deve comparar as falas que eles criaram para os personagens com as falas
originais. Quais as diferenças? Por quê?

3.2 Sugestão para o uso de manchetes de jornal ou revista
Para esta atividade, cuja fonte é Tomalin e Stempleski (1994, p. 46), o foco das
discussões estará na língua simplificada de manchetes e em como construir interpretações
adequadas acerca da dimensão cultural do Ŗoutroŗ que representa a língua-cultura estrangeira.
Os estágios para esse tipo de atividade são:
a) Coloque manchetes de jornais ou de revistas em cartolina.
b) Entregue uma manchete para cada dois alunos.
c) Peça aos alunos que expliquem a manchete e elaborem a história.
d) Mostre aos alunos as histórias retiradas dos jornais.
e) Finalmente, discuta com os alunos como as manchetes mostram o país de
origem do jornal, e como as manchetes são ou não diferentes daquelas dos
jornais e revistas do Brasil.

É possível encontrar online muitos jornais e revistas de vários países. As manchetes e as
histórias podem ser retiradas de websites conhecidos pelos aprendizes, tais como The Guardian.
4. Sugestões de atividades com enfoque na sala de aula
Nesta seção, apresentaremos duas sugestões que podem ser usadas em níveis
linguísticos diferentes.
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4.1 Expressões idiomáticas
Trabalhar com expressões idiomáticas em sala de aula de LE é gerar oportunidades
riquíssimas para que os aprendizes percebam os valores culturais que permeiam as estruturas
linguísticas e, sobretudo, aprendam a observar as similaridades e diferenças que retratam os
olhares de sua própria língua-cultura e aqueles da língua-cultura estrangeira. Os procedimentos
sugeridos são provenientes de Tong (1997, p. 144-145):
1 Ŕ Faça uma lista de algumas expressões idiomáticas aproveitando o conhecimento prévio dos alunos
que, normalmente, se deparam com elas por meio de filmes ou pela internet. Outra excelente fonte seriam
as atividades indicadas por McCarthy e OřDell (2005), contidas no livro English idioms in use, da Editora
Cambridge.
2 Ŕ Exemplificando a partir da língua inglesa, pode-se colocar no quadro a seguinte lista:
to give one a ring Ŕ telefonar
what‟s up? Ŕ Como vai?, O que tem de novo?
to lighten up - ficar mais calmo, ficar frio
catch you later Ŕ tchau, te vejo depois
2 Ŕ Veja se os alunos têm mais exemplos que possam ser acrescentados à lista.
3 Ŕ Discuta com os alunos o significado cultural das expressões, como, também, a identidade social do
falante da expressão, isto é, quem usaria a expressão?, um jovem, um adulto?, e a situação social de uso
(situação formal, informal, entre amigos etc.).
4 Ŕ Por último, os alunos podem fazer cartões de vocabulário, escrevendo as expressões de um lado, com
as explicações sobre o uso do outro lado.

Este exercício pode ser usado juntamente com filmes e vídeos, em que o enfoque sejam
as expressões idiomáticas usadas pelos personagens.
4.2 Comportamento em sala de aula
Em nossa última sugestão, adaptada de Tomalin e Stempleski (1994, p. 91-92),
esperamos que os alunos discutam diversas formas de comportamento no contexto da sala de
aula e que estão relacionadas aos países de base cultural anglo-americana. O exercício, no
entanto, pode ser adaptado para qualquer base cultural. Os procedimentos são:
1. Distribua as atividades aos alunos para que seja feita em pares e destaque suas instruções.
* Faça a atividade com um colega. Imagine que as situações abaixo acontecem em países de base
cultural anglo-americana. O que você faria em cada situação? Em alguns casos, mais de uma resposta é
possível.
1. Você está 20 minutos atrasado para a aula. a. Entra, caminha até a professora e lhe pede desculpas.
A professora está explicando alguma coisa b. Espera do lado de fora da sala até a aula terminar
para a turma quando você chega. O que você para, então, pedir desculpas à professora.
faria?
c. Bate na porta e espera até que a professora diga a
você que pode entrar.
d. Entra discretamente e senta em uma das carteiras.
Resposta: Na primeira e terceira situação, alternativas
(a) e (c), não seria adequado agir dessa forma porque
você estaria perturbando a aula. Não entrar para assistir
a aula indicaria ausência no registro de frequência,
portanto, a alternativa (b) também não seria o ideal.
Contudo, a alternativa (d) seria aceita sem problemas.
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2. O professor pede à turma que faça um
trabalho para ser entregue no dia seguinte.
Você sabe que não será capaz de terminá-lo a
tempo. O que você faria?

a. Explica a situação para o professor e pergunta se você
pode entregar depois do prazo.
b. Não vai à aula no dia seguinte.
c. Comparece a aula no dia seguinte sem o trabalho e
não diz nada.
d. Procura fazer o máximo que você pode no trabalho e
o entrega ao professor no dia seguinte.
Resposta: De acordo com Tomalin e Stempleski (1994),
a melhor atitude seria a alternativa (a), já que, no
contexto (b), você perderia a aula e o professor
certamente associaria sua ausência ao trabalho que
deveria ser entregue naquele dia. Comparecer à aula,
alternativa (c), sem, contudo, dar uma explicação
satisfatória que justifique a não entrega do trabalho,
representa total falta de polidez e respeito. Quanto à
alternativa (d), você até pode entregar o trabalho, mas
deve explicar em que condições ele foi feito.

3. Você tem uma consulta médica e precisa
sair mais cedo da aula. O que você faria?

a. Não vai à aula.
b. Levanta e deixa a sala de aula para ir à consulta.
c. Explica a situação para a professora antes da aula.
d. Quando a hora da consulta se aproxima, você levanta
e explica à professora por que tem que sair.
Resposta: Dentre as opções, a melhor alternativa é a (c),
pois não seria necessário perder uma aula inteira e
receber falta por isso (letra a). Sair mais cedo sem
justificar para o professor a razão de seu
comportamento é compreendido como falta de respeito
(alternativa b), todavia, interrompê-lo no decorrer da
aula para tratar desse tipo de assunto seria, no mínimo,
inconveniente (alternativa d).

4. Você tem uma pergunta sobre o conteúdo
que o professor acabou de explicar. O que
você faria?

a. Se mostra confuso.
b. Grita para ele, ŘEu tenho uma pergunta!ř.
c. Levanta sua mão e solicita ao professor que explique
o conteúdo novamente.
d. Espera e pede ao professor para lhe explicar o
conteúdo depois da aula.
Resposta: Demonstrar que está confuso e perdido (letra
a) certamente não o ajudará na resolução de sua dúvida,
além de representar uma atitude que pode constranger o
professor, interferindo, até mesmo, no andamento da
explicação. O melhor a fazer é seguir a sugestão da
alternativa (c), sem a necessidade de alterar sua voz
para o professor (letra b), o que poderia indicar
desrespeito. Quanto à opção (d), ela poderia ser
colocada em prática de acordo com o perfil do
professor, ou seja, se ele não se importar em fazê-lo.

5. Você está sentado conversando com um
colega na sala de aula quando o
professor entra. O que
você faria?

a. Levanta e demonstra seu respeito para com o
professor.
b. Olha para ele e o cumprimenta.
c. Abaixa os olhos para demonstrar respeito a ele.
d. Olha para ele de modo a ficar atento ao que ele diz.
Resposta: Os professores de base cultural angloamericana, de um modo geral, não esperam que seus
alunos o cumprimentem de maneira tão formal (letra a),
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nem tampouco considerariam a atitude da alternativa (c)
como sendo uma forma de demonstrar respeito.
Redirecionar o olhar para o professor e cumprimentá-lo
seriam as alternativas mais viáveis para mostrar que
você respeita sua presença e, também, sua aula.
2 Ŕ Discuta com os alunos item por item, solicitando sempre suas opiniões e justificativas para as suas
escolhas. Procure direcionar as discussões para uma compreensão intercultural, pela qual os aprendizes
possam entender que cada representação cultural possui uma maneira própria de encarar a realidade e,
para isso, adota convenções sociais e valores que consideram coerentes.

No tocante à atividade sugerida previamente, compreendemos que a sua aplicação em
sala de aula de língua estrangeira pode promover uma consciência intercultural mais ampla,
tanto para os alunos quanto para o professor, pois, certamente, as discussões geradas a partir de
seus tópicos lhes trarão uma sensibilização maior acerca de suas dimensões culturais e,
evidentemente, daquelas que direcionam a visão do Ŗoutroŗ da LE.
Considerações finais
Esperamos ter demonstrado, nas atividades descritas, que o ensino de cultura não é uma
apresentação de características culturais de um povo ou uma nação. Ao contrário, o ensino de
cultura é um momento essencial para que o aluno possa questionar, se aventurar em novas
maneiras de interpretar e compreender o mundo. Ao fazer isso, o aluno passa a compreender
melhor a si mesmo e sua própria base cultural, além de buscar um diálogo com as visões
culturais do Ŗoutroŗ. A disposição do professor em promover, juntamente com seus alunos,
interações que enfoquem os diálogos interculturais significa ir além do desenvolvimento de uma
competência linguística-comunicativa, é, também, alcançar cada vez mais a intercultural.
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CURSO DE FORMAÇÃO SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS DA UFG:
TRANSLINGUÍSTICA, TRANSDISCIPLINARIDADE E
INTERCULTURALIDADE NA SALA DE AULA DE INGLÊS
INTERCULTURAL
Caroline Pereira de Oliveira (PG-UFG)
Rodrigo Guimarães Prudente Marquez Cotrim (PG-UFG)
ABSTRACT: This work aims at presenting a brief overview of an Intercultural Teacher Program for
indigenous peoples developed at Universidade Federal de Goiás. The focus relies on the Intercultural
English classes taken by these academics and how the perspective of the crosslinguistics influence and of
the Intercultural Education may help the acquisition of the English language in an intercultural way,
taking into account all the languages that co-occur in the classroom.
KEY WORDS: indigenous education; higher education; intercultural education; crosslinguistics.
RESUMO: Este trabalho pretende apresentar um breve histórico do Curso de Licenciatura Intercultural
destinado a professores indígenas e desenvolvido na Universidade Federal de Goiás. O foco recai sobre
as aulas de Inglês Intercultural que são atendidas pelos acadêmicos indígenas e sobre como a
perspectiva da translinguística e da educação intercultural podem auxiliar na aquisição da língua
inglesa de forma intercultural, levando-se em consideração todas as línguas que concorrem no ambiente
formal de sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: educação indígena; ensino superior indígena; educação intercultural;
translinguística.

Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da
UFG: breve panorama
O curso de Licenciatura Intercultural foi criado a partir da elaboração de um projeto
político-pedagógico sobre educação superior no Estado de Goiás, que contou com a participação
de professores e lideranças indígenas deste Estado, de Tocantins, Maranhão, Roraima e
Rondônia. O projeto de educação intercultural indígena contou, também, com a participação de
representantes do Ministério da Educação, da Fundação Nacional do Índio e do Centro de
Trabalhos Indigenistas, durante seminário realizado em Goiânia, no período de 18 a 20 de abril
de 2005.
Para a implementação efetiva do projeto, levaram-se em conta tanto os contextos
culturais, linguísticos, políticos e econômicos, quanto os aspectos referentes aos
relacionamentos cotidianos e contínuos das sociedades indígenas envolvidas no curso, com a
sociedade não-indígena, além de dar atenção aos projetos político-pedagógicos das escolas
indígenas, às políticas linguísticas adotadas nas aldeias e aos programas alternativos de
desenvolvimento econômico em andamento nas comunidades (cf. Projeto Político-Pedagógico
Licenciatura Intercultural, 2005).1
Os princípios pedagógicos do curso de Licenciatura Intercultural são pautados,
sobretudo, nas teorias transdisciplinar (RAJAGOPALAN, 2004; PENNYCOOK, 2006) e
intercultural (FLEURI, 1999, 2003; TUBINO, 2005). Esses conceitos são entendidos de forma
dialógica, seja com base na relação entre as diferentes culturas e a interação entre as várias áreas
do saber; seja no diálogo entre os conhecimentos produzidos pelos indígenas daqueles
considerados universais, oferecendo aos universitários indígenas uma formação que lhes
permita construir uma proposta educacional de base antropológica, linguística e de respeito à
diferença, além de garantir-lhes acesso a novas tecnologias e saberes do mundo contemporâneo.

1. O Projeto Pedagógico da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás (PPLII)
encontra-se disponível no www.letras.ufg.br (acesso em 20 de outubro de 2009).
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Ademais, a educação intercultural, além de propor uma ruptura com a política
integracionista e os modelos homogeneizantes de educação, propõe uma relação dialógica entre
diferentes culturas e pontos de vista, estabelecendo um modelo com base no pluralismo cultural.
Além disso, um ensino intercultural deve permitir a difusão de conhecimentos locais e globais,
permitindo o acesso dos diversos povos do Brasil a novas tecnologias e saberes. Frente à
necessidade de uma educação superior intercultural, crítica e reflexiva, o texto do Projeto
Político Pedagógico da Licenciatura Intercultural (UFG, 2005, p. 13) alerta:
Conceber o currículo de modo crítico, produtivo e útil, permite ressaltar seu
caráter político e histórico e entender a instituição escolar não apenas como
um lugar onde se realiza a (re)construção do conhecimento, mas, além disso,
como um lugar onde se reflete criticamente acerca das implicações sociais,
políticas e econômicas.

A universidade é vista, portanto, como um lugar para o exercício indígena da autonomia
e para a compreensão de conflitos gerados nas relações interculturais, bem como o lugar que se
abre à discussão de temas referenciais como interculturalidade, diversidade, diferença e
identidade, autonomia e alteridade, sem perder de vista o vínculo entre saberes locais e
universais. Além disso, a universidade é espaço público de aquisição de conhecimentos e de
tecnologias importantes que podem ser adquiridos na convivência com os não-índios.
O curso de Licenciatura Intercultural Indígena tem uma carga horária total de 3600
horas, realizado na UFG durante os períodos de recesso do calendário das escolas indígenas,
entre os meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto. Além disso, fazem parte do curso etapas
envolvendo as comunidades indígenas em suas terras, bem como a realização de pesquisas,
seminários, estágio supervisionado e prática pedagógica dos professores indígenas. Os
professores-universitários indígenas têm a possibilidade de se capacitarem em três grandes
áreas: Ciências da Natureza, Ciências da Cultura e Ciências da Linguagem, cursando temas
contextuais e temas complementares, dentro destes, o Inglês Intercultural.
Por que Inglês Intercultural? – propostas e construção pedagógica
As aulas de inglês entraram na pauta do curso da Licenciatura Intercultural a pedido das
lideranças indígenas, além de que o ensino do inglês, bem como o do espanhol, está
contemplado em projetos político pedagógicos de escolas Estaduais Indígenas como, por
exemplo, a escola da Aldeia Carretão, localizada no município de Nova América/ Rubiataba, no
Estado de Goiás.
A ideia do inglês intercultural surgiu nas discussões de professores e lideranças
indígenas e isso demandou com que os professores da área das Ciências da Linguagem do Curso
de Licenciatura Intercultural passassem a enxergar mais de perto e, criticamente, as razões de se
ensinar uma língua mundialmente difundida para populações indígenas. Concomitante a essa
questão, nos questionamos sobre a viabilidade e funcionalidade do processo de ensino e de
aprendizagem de língua inglesa para populações historicamente a margem, cujas línguas se
encontram cada vez mais em risco de morte e cujas sociedades apresentam graus preocupantes
de diglossia.
Como, então, assegurar, ao mesmo tempo, o direito e a demanda dessas populações
frente ao ensino e à aprendizagem da língua inglesa sem que isso afete, negativamente, os usos e
funções das próprias línguas maternas desses professores indígenas, contribuindo mais ainda
para uma política linguística que poderia corroborar ainda mais com a desvitalização das línguas
desses professores? Como ensinar o inglês de forma intercultural, sem reproduzir os meios e
modos homogeneizadores e sem reproduzir o discurso estereotipado, quase caricaturesco do
inglês, inserido em uma sala de aula cuja situação sociolinguística decalíngue nos impõe uma
metodologia de não exclusão das línguas maternas dos professores indígenas, principalmente
porque se trata do ensino de uma língua hegemônica como o inglês, além de ter o português,

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

369

outra língua hegemônica, como língua de relações interculturais do curso? Como, então, realizar
o ensino de língua inglesa de forma Ŗmenos aculturadaŗ? Como ser dialógico com os
professores indígenas, com suas línguas e suas culturas, quando no ensino do tema
complementar ŖInglês Interculturalŗ, em se tratando de uma língua que se configura, para a
maioria da turma, como uma L3? Como lidar com um ensino que se quer intercultural e
transdisciplinar? Bem, essas são algumas perguntas que perpassam as discussões do grupo das
Ciências da Linguagem, ŘNúcleo Takinahakỹř, do Curso de Licenciatura Intercultural de
Formação Superior de Professores Indígenas da Universidade Federal de Goiás do qual nós,
professores de inglês intercultural, fazemos parte.
É importante que se diga que as aulas nunca são pré-dadas. Elas se constroem à medida
que emprestamos ouvidos e damos voz a nossos interlocutores para que eles nos dêem pistas
para um ensino de línguas efetivo, significativamente importante. Com essas Ŗpistasŗ, tentando
criar um ambiente de ensino dialógico de fato, em que a aprendizagem de língua inglesa se
estabeleça de forma intercultural, ao mesmo tempo em que o uso das línguas maternas de nossos
interlocutores seja, também, favorecido e estimulado.
Através de um ensino intercultural do inglês procuramos, por exemplo, apontar para
elementos linguísticos como, as influências e empréstimos desta língua no português, bem como
verificar as implicações políticas, ideológicas, comerciais (como a venda de arte indígena
xerente e karajá em sites de internet)2 e comunicativas (como o intercâmbio de informações
através de sites de relacionamento),3 visando o acesso desses universitários e professores
indígenas ao domínio e ao acesso a novos tipos de saberes. Espera-se, ainda, com as aulas de
inglês intercultural, motivar os alunos indígenas, procurando contribuir com sua formação
identitária, linguística, acadêmica, social e pessoal.
Durante as aulas, procuramos maneiras de entender e refletir sobre a própria situação
indígena na sociedade, bem como sobre sua cultura e seus próprios interesses a partir do que é
dito sobre suas histórias, sua arte, suas línguas e seus povos em escala global. É o local (culturas
Karajá, Gavião, Tapuia, Xerente, etc.) inserido e divulgado no global (jornais, ONGs, sites
indigenistas, sites de comércio, sites de relacionamento), o qual é reinserido no local de sala de
aula, para ser reinscrito nas percepções dos professores indígenas sobre dados de suas próprias
culturas divulgadas globalmente.
Abaixo, listamos algumas outras escolas indígenas Ŕ cujos professores são
universitários do Curso de Licenciatura Intercultural, que apresentam, na grade curricular
escolar, a disciplina de língua inglesa:

2. Ao digitar a palavra golden grass (capim-dourado) em um buscador da internet, nos surpreendemos
com a quantidade de artesanatos Xerente e quilombola sendo vendidos em sites internacionais e cotados
em dólar.
3. Podemos encontar no site de relacionamentos ŘOrkutř vários estudantes e professores indígenas Karajá,
Tapuio, Tapirapé, Xerente bem como comunidades virtuais construídas por alguns deles.
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1. Escola Estadual Indígena Cacique José Borges (Aldeia Carretão/ Tapuia)
2. Escola Estadual Indígena Malua (Santa Isabel do Morro/ Karajá)
3. Escola Indígena Tekator (Aldeia Mariazinha/ Apinajé)
4. Centro de Ensino Indígena Rubiácea (Pyhcop Catiju/ Gavião)
5. Escola Estadual Indígena Mãtyk (Aldeia São José/ Apinajé)
6. Escola Indígena Governador (Aldeia Governador/ Gavião)
7. Escola Indígena Ijawala (Aldeia Barreira Branca/ Karajá)
8. Escola Indígena Txuiri-Hina (Aldeia Txuiri/ Karajá e Javaé)
9. CEMI Karajá-Xambioá (Aldeia Xambioá/ Karajá)
10. Escola Indígena Tainá (Aldeia Canoanã/ Javaé)
11. Escola Indígena Heryri Hãwã (Aldeia Macaúba/ Karajá)
12. Escola Indígena Pyrcrehř Creht (Aldeia Riachinho/ Gavião)
13. Escola Indígena Waxihô Bedu (Aldeia Kurehê/ Karajá)
14. CEMIX (Aldeia Coqueiros/ Xerente)
15. Escola Indígena Manoel Achurê (Aldeia Xambíoá/ Karajá)
16. Escola Estadual Indígena Kumana (Aldeia Fontoura/ Karajá)
17. Escola Indígena Samawẽ (Aldeia Wari-Wari/ Javaé)
18. Escola Indígena Temanaré (Aldeia São João/ Javaé)

Conforme podemos perceber, o Ŗmundo indígenaŗ reflete e refrata a sociedade na qual
hoje vivemos, com a expansão dos meios de comunicação e de transporte pelo processo de
globalização, em que a aprendizagem de línguas dá acesso a bens materiais, culturais e
intelectuais e, dentro do qual, bens culturais são cada vez mais difundidos e comercializados
como mercadorias desejáveis.
A sala de aula de Inglês Intercultural: Interculturalidade e Transdisciplinaridade
A sala de aula de Inglês Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior de
Professores Indígenas da UFG apresenta um quadro pluriétnico, pluricultural e plurilíngue. Há
falantes monolíngues, bilíngues e mesmo trilíngues. Os Tapuia, por exemplo, são monolíngues
e possuem o português como língua materna, e alguns deles, além de conhecer
consideravelmente o inglês e de apresentar anglicismos em seu repertório linguístico, são
professores de inglês em sua comunidade, tais quais alguns professores Karajá.
Além da pluralidade étnica e linguística encontramos, na sala de aula de Inglês
Intercultural, diversos conhecimentos que só podem ser acrescidos à vida de todos os
envolvidos, alunos e professores, se envoltos dos princípios da interculturalidade e da
transdisciplinaridade.
A educação intercultural é uma abordagem humanista, democrática, que percebe o
sujeito (aluno, professor, homem, mulher, criança) e suas implicações, singularidades, tendo
como referência o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de forma democrática e
respeitosa. Dessa forma, pretendemos contribuir para a construção de uma proposta de inglês
intercultural, em contexto bi/plurilingue e/ou bidialetal, visando atender às demandas políticopedagógicas de professores indígenas, bem como a reflexão sobre planos de aula com temas
culturais, interculturais e transdisciplinares.
Entendemos o termo Řtransdisciplinaridade‟ como a interculturalidade dos
conhecimentos e ciências de e entre culturas diferentes. A educação, bem como o ensino,
quando baseada neste princípio é uma prática que se vai construindo à medida que Ŗescutamosŗ
o modo de fazer e agir no mundo do Outro, dando-lhe voz, dialogando com ele.
Pimentel da Silva e Rocha (2006, p.4) entendem a importância da transdisciplinaridade
agregada à educação da seguinte maneira:
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Só há transdisciplinaridade se somos capazes de partilhar o nosso pequeno
domínio do saber... Não se trata de defender que, com a transdisciplinaridade,
seria alcançada uma forma de anular o poder que todo saber implica, mas de
acreditar na possibilidade de partilhar o poder que se tem, ou melhor, de
desejar partilhá-lo, deixando de ocultar o saber que lhe corresponde,
explicitando-o, tornando-o discursivo, dialógico.

Atuar em sala de aula de forma transdisciplinar requer autoconhecimento, abertura a
novas práticas didáticas, novos saberes, novos valores, diferentes opiniões e questões oriundas
de discussões que a priori não se encaixariam dentro do escopo a que uma disciplina, conforme
a entendemos na academia, se propõe em um curso superior.
Para tanto, entendemos que abarcar as línguas indígenas presentes em nossas salas de
aula seria uma maneira flexível de nos aproximarmos da realidade sociolinguística dos alunos,
bem como traçar uma linha comparativa entre as línguas indígenas, portuguesa e inglesa,
método este que tem se mostrado bastante eficaz quanto ao aprendizado e à autonomia dos
alunos na leitura em língua inglesa de textos e materiais didáticos propostos no Inglês
Intercultural.4
A construção da metodologia presente em nossas aulas não é fechada, previamente
estabelecida, pelo contrário, de acordo com os princípios do curso, a interculturalidade e a
transdisciplinaridade, nós, enquanto professores, articulamos com nossos alunos para que eles
escolham temas/assuntos que acreditam ser valiosos para os estudos em língua inglesa.
Sobre as línguas indígenas, vale ressaltarmos o que sua abordagem na sala de aula de
Inglês Intercultural significa para os professores-universitários. Vejamos alguns exemplos:
ŖO ensino de língua é muito importante porque envolve não só os falantes,
mas também cultura. O objetivo no ensino de língua é que se mantenha a
cultura viva, compreendendo as outras línguas e entendendo a minha língua,
valorizando-aŗ (professora Aparecida Tapuia);
ŖMinha proposta é ensinar como trabalhar e aprender as línguas. Eu gostaria
de discutir e classificar a ortografia do português e do akwẽ xerente e ter mais
entendimento de morfologia e semântica na formação de palavrasŗ (professor
Cláudio Xerente);
ŖA minha proposta é que a gente estude mais sobre a língua materna, as
formações de palavras, que eu fiquei e estou alegre quando eu ouvi esse tema
sobre a formação de palavras em inglês e língua maternaŗ (professor Silvino
Xerente).

De maneira geral, esperamos poder contribuir com o ensino e a aprendizagem de
línguas (línguas indígenas como primeira e segunda língua, português como primeira e segunda
língua, aquisição de outras línguas, como o inglês) em contextos bi/plurilíngues, favorecendo os
usos linguísticos e a produção linguístico-cultural dos sujeitos envolvidos, contíguos a temas
interculturais e transdisciplinares.
A sala de aula de inglês Intercultural: Translinguística (crosslinguistics) e Tipologia
Linguística como ferramentas metodológicas para o ensino de línguas em contexto
bi/plurilíngue.
Os paradigmas da tipologia funcional (GREENBERG, 1966; COMRIE, 1981; GIVÓN,
1984; PAYNE, 1997; AIKHENVALD, 2004) e os da translinguística (ODLIN, 1989/1996;
HARRIS; CAMPBELL, 2000, dentre outros) podem se configurar como meio pedagógico, de
4. Ver alguns exemplares no Anexo.
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diálogo e respeito para com as diversas línguas-culturas indígenas envolvidas no Curso de
Licenciatura Intercultural, lembrando que o curso é voltado para uma realidade de ensino
bilíngue e que a situação sociolinguística da maioria das aldeias e das nossas salas de aula se
configura nessa realidade bi/tri/plurilíngue.
Sabendo-se as línguas um sistema histórico, social e cultural, a análise de diferentes
sistemas linguísticos, sejam dois ou mais, ou mesmo a variabilidade inerente a qualquer um
sistema, pode desvelar características sociais e culturais, características de uma visão única do
mundo de determinada comunidade de fala. Dessa forma, acreditamos que a análise linguística
de partes de classes de palavras e de diferentes línguas, pode auxiliar na metodologia de ensino
de línguas, visando facilitar o entendimento do aluno da(s) língua(s) trabalhada(s) no contexto
formal de sala de aula, sempre tomando como base seu próprio repertório linguístico (cf.
GUMPERZ, 1964) e a sua realidade sociolinguística.
Os estudos tipológico-funcionais e os pressupostos da translinguística podem auxiliar o
processo de ensino e aprendizagem de línguas em contexto bi/plurilíngue, levando em
consideração: (i) o repertório linguístico dos falantes monolíngues, bilíngues e trilíngues, (ii) as
10 línguas faladas por eles (apinajé, karajá, xambioá, javaé, gavião, tapirapé, xerente, guarani,
krahô e português) visando, a partir dessa perspectiva, o ensino e a aquisição do inglês, de
forma intercultural e translinguística.
A relação Řlinguagem/línguař e Řculturař ampara-se, portanto, nas considerações de
Lévi-Strauss (cf. BLOUNT, 1974) sobre „língua‟ como um dos modelos para a interpretação da
cultura. Além disso, para a depreensão e entendimento de categorias linguístico-culturais,
optou-se por lançar mão de pesquisas cujos referenciais se pautam na tipologia linguísticofuncional e nos pressupostos da translinguística (cross-linguistics).
A tipologia linguística classifica línguas de acordo com seus traços estruturais,
descrevendo e explicando a diversidade estrutural das línguas do mundo, suas variedades, bem
como as semelhanças e diferenças entre elas. Na aquisição de línguas, o termo Ŗcrosslinguistics
influenceŗ, ou influência translinguística, é um termo usado para incluir fenômenos linguísticos
tais como, transferência linguística (language transfer), evitação (language avoidance),
empréstimos (loanwords) e aspectos de perda linguística (language loss), sobretudo em
contextos de aquisição de segundas e terceiras línguas (SHARWOOD SMITH; KELLERMAN,
1986). Pesquisas em aquisição plurilíngue têm focado, ainda, na influência do bilinguismo na
aquisição de terceira língua (CENOZ; VALENCIA, 1994; LASAGABASTER, 1997), no
trilinguismo em fases iniciais (HOFFMANN, 1985), na influência translinguística e na interação
(CLYNE, 1997; HUFEISEN, 2000) ou na aquisição de terceiras línguas em contextos
educacionais (HOFFMANN, 1998; GENESEE, 1998).
Além da percepção de partes estruturais (Ŗlinguistic awarenessŗ), que pode facilitar a
aquisição de uma língua como, por exemplo, quando na observância se uma língua possui uma
ordem SVO (como é o caso do português e do inglês) ou SOV (como se configuram as línguas
macro-jê, como o xerente, o apinajé, dentre outras), se se possui preposição ou posposição, se
uma língua carece de adjetivos ou possui verbos descritivos em seu sistema linguístico, ou se o
possessivo é marcado no item possuidor ou no possuído, a análise de diferentes sistemas
linguísticos pode, também, desvelar componentes socioculturais e semântico-pragmáticos
inerentes a qualquer um sistema linguístico. Pode, ainda, auxiliar o ensino em e a compreensão
de diferentes realidades sociolinguísticas, a observação dos usos e das funções das línguas, seus
contextos de produção, bem como favorecer o entendimento e a construção de uma proposta
dialógica no ensino de línguas em contexto bi/plurilíngue e/ou bidialetal.
Considerações finais
Até bem pouco tempo atrás, os problemas relativos ao ensino e à aprendizagem de
línguas circulavam em torno de metodologias, aspectos didáticos, conteúdos, programas e
materiais de sala de aula. Hoje, devido à configuração dos modos de pensar, agir e comunicar,
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essas questões continuam a ser importantes, porém, sendo observadas de forma mais ampla,
considerando-se os contextos sociais, políticos, econômicos, psicológicos e, sobretudo, culturais
e interculturais.
A sala de aula intercultural é vista como espaço privilegiado para o diálogo mais ou
menos conflituoso interétnico, entre sujeitos com diferentes relações e visões de mundo,
podendo promover o intercâmbio de perspectivas de significados, de conhecimentos linguísticopedagógicos e sócio-culturais dos sujeitos participantes. Esse tipo de educação pode, ainda,
favorecer a compreensão de diferentes realidades sociolinguísticas, os uso das línguas, seus
contextos de produção, bem como favorecer o entendimento e a construção de uma proposta
dialógica no ensino de línguas em contexto bi/plurilíngue. Nesse tipo de educação, do qual
fazem parte diferentes línguas como área de conhecimento específico, são considerados também
Ŗoutros saberes, outras ciências, arte, cosmologia, visão de mundo, todos veiculados,
evidentemente, por meio das línguas (PIMENTEL DA SILVA, 2009a).ŗ
É mister, pois, atentar-se à perspectiva do relativismo cultural de Franz Boas (2004), o
qual se refere à maneira pela qual cada língua tem sua própria maneira de construir um
vocabulário que reparte o mundo e estabelece determinadas categorias de experiência de vida.
Em xerente, por exemplo, a palavra para Ŗlaranjaŗ, Řwdê krãikuzeř (wdê= árvore, krã=cabeça e,
por extensão, tudo aquilo que é considerado Ŗredondoŗ e kuze=cheiro cítrico), significando
Ŗfruto redondo com cheiro específico que dá em árvoreŗ e o construto Řavião‟ no karajá,
Řbikuhekòtyř: biku Řcéuř, he Řlenhař, kòty Řcristař (vermelha de pássaro), significando Řfogo
vermelho que anda no céuř, nos dão um pouco da dimensão linguística e cultural que perpassam
os estudos tipológico-funcionais e o ensino intercultural de línguas do Curso de Licenciatura.
Bem, acreditamos que as línguas maternas dos professores, isto é, as línguas apinajé,
gavião, krahô, javaé, karajá, xambioá, guarani-mbya, xerente, tapirapé e portuguesa podem
contribuir para o ensino e a aprendizagem do inglês de maneira intercultural. Além disso,
acreditamos que o ensino do inglês intercultural pode contribuir para o ensino e a aprendizagem
do português, bem como favorecer a discussão sobre formas e funções das línguas indígenas
acima referidas. A metodologia pode ser um caminho para lidar com o ensino de línguas, neste
caso o inglês, para falantes bi/trilíngues numa sala de aula em que 11 línguas (a contar o inglês)
se fazem presentes. Neste caso, se o professor seleciona uma ou duas línguas como exemplos,
automaticamente, exclui as demais. Então, como ensinar o inglês de forma intercultural sem
desprezar as línguas maternas dos professores e universitários indígenas?
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Anexo
TEXT 1. Observe com atenção a sequência de imagens abaixo e responda às perguntas que
seguem abaixo:

ACTIVITY 1:
1. Qual o gênero deste texto? De onde você acha que ele foi retirado?
____________________________________________________________________________
2. Discuta com os seus colegas e escreva o que você entendeu do texto acima:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Que parte do anúncio relaciona o produto anunciado à questão ecológica?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. O que está escrito na primeira imagem e na terceira imagem? Qual a relação entre as duas?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Em sua opinião, qual seria a função desempenhada pela língua inglesa em um anúncio de um
produto exclusivamente brasileiro?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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TEXT 2:
O anúncio a seguir foi retirado de um site internacional que vende bolsas e acessórios
femininos. Em grupo, tente adivinhar as informações presentes no anúncio:
Description: Handbag, handmade from natural
golden grass (Singhnantus sp), ornamented with
slices of babassu palm coconut and finishing
with buriti (Mauritia flexuosa) straw threads.
Origin: Tocantins, Brazil
Handbag dimensions: 27,5 cm W x 18,5 cm L
x 10,0 cm Diam.
Handle dimensions: 65,0 cm L (end to end) x
1,0 cm W
Weight: 0.5 kg (1.10 lbs)
Colours: Golden
Materials: natural golden grass
Days to ship: 3 days
Gender: Female
Sizes: Large (2 in stock)
AUD $229.97
Add to Cart

1. Agora, faça um só texto descrevendo o produto que está à venda no anúncio.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Qual a relação entre moda e arte indígena? Você poderia dar exemplos de Ŗmoda
indígenaŗ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9a6c70e2ef6631

0

0
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DIÁRIO REFLEXIVO E DOSSIER D‟APPRENTISSAGE
NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
Maria Inês Vasconcelos Felice (UFU)
RÉSUMÉ: La nouvelle licence du Cours de Lettres de l‟Université ici présentée envisage la formation du
professor, fondée dans l‟autonomie et la réflexion critique de l‟apprenant. Ce futur professeur sera
l‟agent de transformation du contexte social de l‟école publique (CELANI, 2003). Le « Journal réflexif »
leur permet de mieux comprendre ce qu‟ils ont appris, et les rendre plus conscients de leurs stratégies
d‟apprentissage. Les activités écrites sont recueillies dans un « Dossier d‟apprentissage » (PARIS ;
AYRES, 1994), et permet d‟accompagner et montrer le développement de leurs compétences au long de
l‟année, en ouvrant espace aux réflexions et discussions sur la façon dont cette approche méthodologique
développe des agents critiques et réflexifs, chercheurs de leur propre action (FELICE, 2006).
MOTS-CLÉS : formation de professeurs ; enseignement de langues étrangères ; apprentissage critiqueréflexif.
RESUMO: A nova proposta das licenciaturas do Curso de Letras da universidade aqui apresentada visa
à formação do professor, fundamentada na autonomia e na reflexão crítica do aprendiz. Este futuro
professor reflexivo será agente de transformação do contexto social da escola pública (CELANI, 2003).
O “Journal réflexif” permite-lhes melhor compreender o que aprenderam, e torná-los mais conscientes
de suas estratégias de aprendizagem. As atividades escritas são recolhidas num “Dossier
d‟apprentissage” (PARIS; AYRES, 1994), permitindo acompanhar e demonstrar o desenvolvimento de
suas competências no decorrer do ano, abrindo espaço para reflexões e discussões sobre como esta
abordagem metodológica desenvolve agentes crítico-reflexivos, pesquisadores de sua própria ação
(FELICE, 2006).
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; ensino de línguas estrangeiras; aprendizagem críticoreflexiva.

Introdução
Embora bem avaliado pelo MEC (em seis vezes, obteve nas cinco últimas avaliações Ŕ
o Provão ou ENADE - o conceito A), o currículo anterior do Curso de Letras da Universidade,
aqui discutido, apresentava inúmeros pré-requisitos e um grande número de disciplinas
obrigatórias, o que dificultava a integralização do curso, caso o aluno tivesse trancado matrícula
ou sido reprovado em alguma delas que fosse pré- ou co-requisito de outras disciplinas em nível
mais avançado. No atual currículo do curso de Letras, optou-se por uma flexibilização curricular
que busca uma organização moderna e dinâmica dos conhecimentos a fim de que cada aluno
possa ter um grau de liberdade relativamente amplo para compor o seu currículo,
desenvolvendo, além da aquisição de conteúdos, habilidades e atitudes formativas.
O objetivo deste mini-curso foi demonstrar e discutir como o trabalho em sala de aula
da disciplina do novo currículo, denominada Aprendizagem crítico-reflexiva, com diários
reflexivos e portfolios, ou, como denominamos na habilitação em Língua Francesa e Literaturas
de Língua Francesa, Dossiers d‟apprentissage, auxiliam no desenvolvimento de um aluno
crítico-reflexivo, colaborando ainda para uma melhor formação dos futuros professores de
línguas estrangeiras.
Como desenvolver uma identidade reflexiva?
Para começar, é necessário situar o momento histórico em que vivemos, neste início do
século XXI. O mundo moderno que conhecemos a partir do século XIX, de certeza e ordem,
fundamentado na cientificidade e no positivismo, está dando lugar a uma nova cultura, de
incertezas e indeterminação, período este que vem sendo chamado de Ŗpós-modernidadeŗ.
Nele, caracteriza-se a pluralidade de linguagens e culturas, ou seja, a aceitação da diversidade e
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a inclusão das diferenças, e para lidar com todas essas variantes, é preciso um cuidado especial
para formar um profissional crítico e reflexivo.
Na educação, o momento é de crise, já que os antigos valores que pautavam a sociedade
do século passado não servem para resolver os problemas atuais, e os novos valores ainda não
estão suficientemente firmes para responder às expectativas dos indivíduos. Educadores
reclamam da falta de limites, de disciplina e de compromisso dos estudantes e a geração Ŗpósmodernaŗ aponta professores e instituições autoritários, sem dinamismo e sem criatividade, em
um mundo tecnológico, que se desenvolve a cada minuto.
Os pressupostos de uma educação pós-moderna deveriam ser educar as pessoas para que
se situem responsavelmente no mundo, de modo a formar homens que sejam verdadeiramente
livres e autônomos para traçar sua história e determinar sua própria vida (AZEVEDO, 1993).
Pessoas capazes de compartilhar ideias, emitir sua opinião de forma consciente, discutir
aspectos positivos e negativos de variados temas, e as dimensões sociais, políticas, éticas,
culturais, religiosas, econômicas sobre fatos, personagens, situações, acontecimentos. Em suma,
favorecer a formação de cidadãos capazes de pensar e de fazer projetos para transformar a
sociedade; formar profissionais mais críticos, reflexivos, dinâmicos, ativos, adaptáveis às
demandas do mercado de trabalho, capazes de Ŗaprender a aprenderŗ, de assumir os direitos e os
deveres da liberdade. Nessa nova cultura, educar não é mais preparar para o conformismo, mas
educar para a liberdade e a autonomia (FREIRE, 1996).
Segundo Perrenoud (2005)
a prática reflexiva enraíza-se, primeiramente, em uma postura, uma relação
com o mundo, com o saber, com a complexidade, uma identidade. Sem
saberes, sem métodos, sem habilidades, a reflexão não irá muito longe. Mas
ninguém desenvolverá tais ferramentas se não tem um desejo de
compreender o que se passa em seu trabalho, a força de recusar a fatalidade,
a coragem de enfrentar suas próprias ambivalências, assim como as
resistências dos outros.1

A reflexão na formação do professor
O aspecto mais importante do atual currículo aqui discutido é o destaque para a
formação de professor, desde o primeiro semestre do curso. As línguas estrangeiras tomaram
para si a responsabilidade desta formação crítico-reflexiva no primeiro semestre letivo, com a
disciplina Língua Francesa: aprendizagem crítico-reflexiva, que se repete também nas línguas
Espanhola e Inglesa. Vinculados a estas disciplinas estão também os Projetos Integrados de
Práticas Educativas, cujas horas práticas são aproveitadas pelos aprendizes para começar a
observar a escola de onde ele acaba de sair, mas à qual retorna, agora com um olhar direcionado
ao futuro mercado de trabalho.
O objetivo das disciplinas de línguas estrangeiras no primeiro semestre do curso, como
seu nome já expressa, é ensinar os estudantes a refletir sobre o processo de ensino,
aprendizagem e avaliação. Como professor em formação, é necessário descobrir como ele
aprende, qual é a melhor maneira de aprender, qual é seu perfil de aprendiz, o que quer dizer
Ŗaprender a aprenderŗ. Da mesma forma, é preciso que ele reflita sobre os objetivos do
professor para cada atividade, se esses objetivos foram ou não atingidos pelos estudantes ao
final de cada aula, e que aprenda também a avaliar, por meio da apreciação das atividades e
1. Minha tradução para: Ŗ[...] la pratique réflexive sřenracine dřabord dans une posture, un rapport au
monde, au savoir, à la complexité, une identité. Certes, sans savoirs, sans méthodes, sans habiletés, la
réflexion nřira pas très loin. Mais nul ne développera de tels outils sřil nřa pas dřabord un désir de
comprendre ce qui se passe dans son travail, la force de refuser la fatalité, le courage dřaffronter ses
propres ambivalences aussi bien que les résistances des autres ». ). Disponível em:
<http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/2005_01.html>.
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avaliações propostas pelo professor, a avaliar seu desempenho e o dos colegas, a disciplina e o
professor.
Shön (2000) mostra a prática reflexiva como um importante procedimento profissional.
Contra uma formação simplesmente técnica, Shön defende a aprendizagem da reflexão na ação,
para que os profissionais em geral possam agir corretamente nas situações incertas e
conflituosas da prática, onde apenas o conhecimento técnico é incapaz de resolver. A Ŗreflexãona-açãoŗ, segundo este autor, significa fazer uma pausa - para refletir - no meio da ação
presente, para reorganizar o que se fez, refletindo sobre a referida ação. Já a Ŗreflexão-sobre-areflexão-na-açãoŗ é a reflexão verbalizada sobre a Ŗreflexão-na-açãoŗ, que pode ter influência
direta nas ações futuras e pode dar uma nova compreensão do problema. Pode ser considerada
como a análise que o indivíduo realiza a posteriori sobre as características e o processo de sua
própria ação.
No processo de ensino e aprendizagem do futuro profissional reflexivo, as percepções,
as apreciações, os julgamentos e as crenças do professor em relação a esta realidade são um
fator decisivo de orientações no processo de produção de significado que constitui, para o
estudante, o fator mais importante no processo de construção da realidade profissional.
O diálogo entre professor e estudante constitui o princípio de procedimento que leva ao
conhecimento crítico do ponto de vista educativo e que estabelece uma forte relação com o
processo de levar a pensar em vez de somente se preocupar com o resultado do processo.
Para a consecução destes objetivos, o estudante deve redigir um diário reflexivo
(journal réflexif) ao final de cada aula, semanalmente.
Segundo Machado (1998), o gênero diário pode ser usado na prática e na pesquisa
educacional. Nos estudos etnográficos, a produção de um diário é estimulada para mostrar o
universo temático da experiência pessoal: ações, sentimentos, sensações e pensamentos
relacionados a esta experiência. Na educação, os diários podem ser utilizados para leituras
(diário de leituras), para exercícios de escrita, e para a reflexão (diários reflexivos). Na
formação de professores, Machado cita algumas vantagens:
Possibilidade de mostrar as dificuldades individuais de cada estudante, e de ajudá-lo de
forma mais consistente;
Promoção de uma aprendizagem mais autônoma, que estimule o estudante a assumir a
responsabilidade diante de sua própria aprendizagem e a desenvolver suas próprias
ideias, o que pode mostrar uma avaliação crítica do curso;
Aumento da confiança dos estudantes em sua habilidade de aprender, para trabalhar
com material considerado difícil e para ter insights originais;
Possibilidade de encorajar os estudantes a estabelecer conexões entre o conteúdo do
curso e sua própria ação;
Possibilidade de ter uma discussão mais produtiva em classe, derivada da própria
responsabilidade que cada um assume em relação a sua própria aprendizagem.
Na disciplina Língua Francesa: Aprendizagem crítico-reflexiva, sob minha
responsabilidade em 2008 e 2009, os journaux réflexifs, inicialmente escritos em língua
materna, aos poucos passam a ser escritos metade na língua-alvo, metade na língua materna,
chegando, enfim, por volta do final do semestre, a serem escritos totalmente em língua francesa.
Evidentemente, em alguns casos, os alunos usam uma inter-língua, até conseguirem se expressar
melhor, o que é aceito com naturalidade. Todos os journaux réflexifs são comentados pelo
professor, que vai orientando a reflexão em busca de respostas às seguintes perguntas: ŖO que
foi visto hoje? Qual o objetivo desta atividade? Aprendi alguma coisa hoje? Se não aprendi,
por que não aprendi ? Qual seria a melhor forma de apresentação do conteúdo para que eu
pudesse aprender?ŗ Os comentários do professor, também vão sendo, pouco a pouco,
intercalados com a língua-alvo até que passam a ser totalmente em língua francesa (no caso da
minha disciplina, por exemplo), de modo a dar um modelo de escrita ao aprendiz. Nesta
disciplina não há o objetivo específico de se ensinar o sistema da língua, mas seu uso
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significativo. No entanto, como o aprendiz se interessa, algumas formas são ensinadas e
traduzidas no próprio diário reflexivo, de forma individualizada, pelo professor.
No exemplo 1, abaixo, está o exemplo de um diário reflexivo de uma aluna de 1º
período, que só conheceu a língua francesa ao entrar no curso de Letras, em março de 2009.
Journal réflexif de XXXX (27 mai 2009)
Aujourd'hui j'appris2 quelques expressions nouvelles: peut-être, peut
être, maladroit(e).Et aussi je pu constater le que j'ai pensé sur
l'adjectif possessif ma en ce qui concerne paroles que commence
avec voyelle. Par exemple, ne s'est pas parle ma amie et oui mon
amie. J'aime exercices de fixation, ils sont très bon pour le mon
processus d'apprentissage.
Je crois que tous les jours que passe j'apprends plus. Et aussi je suis
capable de apprendre avec mes erreurs. Je suis très contente de avoir
vous comme ma professeur.
Au revoir
No exemplo 2, a seguir, apresento o comentário feito a este journal réflexif.
Comme toujours, ton journal est très bon, même quand il est petit.
Tu réfléchis sur le processus d‟apprentissage et aussi sur
l‟enseignement. Merci d‟aimer mes classes.
Maintenant, refais ton journal, en faisant les corrections. Si tu ne
comprends pas quelque chose, demande-le-moi. Il faut passer au
propre, pour fixer la façon correcte d‟écrire les mots.
No exemplo 3, abaixo, um exemplo de journal réflexif de um estudante que já havia
estudado alguns meses a língua francesa, antes de entrar no curso de Letras.
Journal réflexif de XXXXX - (28 mai 2009)
Chéri prof., voila mon journal réflexive :
Dans cette classe, nous parlons d`evaluation que nous avons fait,
nous discutons de la manière d‟évaluer de la professeur qui est basée
sur l‟évaluation du processus d‟apprentissage dans son ensemble et
pas par un jour isole. Nous avons fait une exercise de fixation et peu
après, nous refaire nos preuves dans le but d‟avoir une seconde
chance de répondre correctement les questions que nous avons eu
tort, les questions dont nous nous souvenons, et nous pouvons nous
concentrer davantage sur la façon de traiter avec les éléments de
preuve.
Il a été une expérience intéressante parce que je n‟avais jamais
répété un test, mais je crois que mes réponses ont été en accord avec
mes connaissances qui sont déjà fixé, puisque je ne pouvait pas se
rappeler ce qui avait répondu à la dernier evaluation. Je pense que
j‟ai dit dans cette test est un reflet de ce que jài appris dans mes
études de français jusqu‟à présent.
À la prochaine...

2. O sombreado indica a palavra com erro, que deveria ser corrigido pelo estudante; caso não conseguisse
fazer a correção, deveria buscar a informação com a professora, pessoalmente ou por e-mail. Nesse caso,
havia explicações individuais, contextualizadas e o aproveitamento era muito bom.
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Logo a seguir, no exemplo 4, apresento o comentário relativo ao diário deste estudante.
Cher XXXX,,
Excellent ton journal. Il faut maintenant dédier un certain temps pour
faire la correction de tes journaux sinon tu vas continuer à faire les
mêmes erreurs et tu n‟apprendras rien avec elles (erreurs est un mot
féminin). Fais la copie de la correction, en faisant attention à
l‟orthographe de certains mots que tu continues à écrire en faisant la
même erreur, même après mes corretions. Je ne sais pas si tu
travailles, ou si tu as d‟autres intérêts, mais je te conseille vivement à
ne pas gaspiller ton intelligence à des choses étranges à ton étude.
Tu es très intelligent et as un grand potentiel, donc, profites-en.
À plus,
Acredito que seja importante deixar claro que os diários reflexivos são feitos em classe,
nos quinze minutos finais da aula, ou seja, não há a possibilidade de o aluno pedir a alguém que
o faça por ele, nem que utilize ferramentas eletrônicas de tradução. Vale consultar o dicionário,
os colegas, a professora. Em alguns casos, quando a dúvida é comum a grande parte do grupo, a
professora vai ao quadro, mostra a grafia das palavras, explicita formas verbais ou explica
algum fato gramatical.
Interessante destacar também que, normalmente, essas explicações rápidas, que visam a
suprir uma dúvida gramatical, ou de vocabulário, por serem significantes no momento para o
aprendiz, são internalizadas muito mais eficazmente do que longas explicações gramaticais,
cheias de exemplos que enchem a lousa, mas não são assimiladas integralmente pelo estudante.
Desta forma, os aprendizes são capazes de redigir utilizando tempos verbais que não conhecem,
mesmo de verbos que não foram explicados ou ensinados, por meio da generalização (por
exemplo, logo percebem que os verbos no passado, normalmente, são tempos compostos com
um verbo auxiliar, e que aqueles que terminam em ER, ao formar o tempo composto, perdem o
R e acentuam o E, o que os leva a formar o passé composé de verbos regulares de 1º grupo sem
nenhuma explicação e sem conhecerem o nome do tempo verbal).
Além de contribuírem para a reflexão, os journaux réflexifs desenvolvem o raciocínio e
a argumentação, sendo muito eficientes para a aprendizagem da língua escrita. Os comentários
da professora, que são feitos em francês, levam os estudantes a se interesar pela correção e a
maioria refaz os diários, aprendendo com os erros e buscando entender as mensagens da
professora. Desta forma, os alunos não só produzem uma grande quantidade de textos em língua
francesa, mas também leem inúmeros comentários em francês, o que leva a uma boa
proficiência em leitura, embora desenvolver tais habilidades não seja o objetivo desta disciplina.
Outra importante contribuição dos diários reflexivos para a aprendizagem da língua
estrangeira em questão é o fato de o aluno não se limitar a repetir pequenos diálogos, ou não se
limitar ao vocabulário de um manual didático, visto que foi consenso entre os professores do
curso que o ideal seria elaborar seu próprio material didático, utilizando também a mídia e as
novas tecnologias, como a internet, como forma de tornar o estudante mais autônomo,
mostrando-lhe como aprender também fora da sala de aula, com material autêntico.
O Dossier d‟apprentissage como auxiliar na formação do professor reflexivo
Dentro deste contexto de uma disciplina que tem, como objetivo maior, a formação do
futuro professor como um profissional crítico-reflexivo, não seria adequado que a avaliação
fosse aplicada da mesma forma que era feita no século da modernidade, de maneira tecnicista e
positivista, onde prevaleciam os testes, exames ou provas, de cunho somativo e classificatório.
Neste paradigma positivista, o estudante é rotulado a partir de seu desempenho, refletido
nas notas obtidas nas provas. Ele pouco conhece dos critérios do avaliador, não tem uma
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segunda oportunidade, tampouco aprende com seus erros. Além disso, ao se continuar com o
mesmo tipo de avaliação que reproduz exatamente a avaliação que assombrou as gerações dos
séculos anteriores, todos os ensinamentos que se pautam em paradigmas inovadores são
desconsiderados.
Se observarmos a etimologia da palavra Ŗprovaŗ, poderemos analisar um pouco menos
superficialmente o seu significado, que não condiz com o sentido atual. Em latim, o verbo
provar (prŏbāre) significa “estabelecer a verdade”, “patentear”, “testemunhar”,3 o que leva à
uma visão de verdade absoluta, de evidência incontestável. Significa dizer que, por meio desta
ferramenta de avaliação, será estabelecida a verdade em relação ao que o aluno sabe ou deixou
de aprender. Para comprovar tal verdade, ritos e mitos têm não só um valor simbólico, mas
também cristalizam-se rituais, tais como alinhar carteiras, distribuir prova A para uma fileira, e
prova B para a outra, com o professor o tempo todo vigilante. Como afirma Barlow (2006, p.
113), o ritual do controle, sobretudo na hora da prova escrita, Ŗparece fundamentar-se no
princípio de que todos os alunos são trapaceiros em potencialŗ.
No entanto, muito dessa simbologia da prova já foi desmistificada, por meio de
pesquisas que mostram, claramente, que tais ferramentas refletem apenas parcialmente aquilo
que desejaríamos que o nosso aluno apreendesse. Muitos resultados fracos obtidos na prova
devem-se, quase sempre, mais às dificuldades pessoais do aluno, tais como saúde, situação
familiar, trabalho... e não são levados em conta pelo avaliador, que não dá ao estudante uma
oportunidade de refazer a prova, ou refazer alguma questão cujo conteúdo não tivesse sido bem
assimilado.
Outro fator importante, no momento da avaliação, é a questão das relações de poder
estabelecidas: o avaliador é aquele que tudo sabe, e se comporta Ŗcomo um magistrado íntegro,
cioso de sua autoridade e extremamente suscetívelŗ (BARLOW, 2006, p. 115). Quando o
estudante questiona os critérios para atribuição de uma nota, ou quando apenas quer saber qual
seria a resposta adequada, os avaliadores mostram-se ofendidos, como se fosse impossível que
se pudesse levantar suspeitas sobre a infalibilidade e a imparcialidade de seus julgamentos.
Muitos docentes seguem manuais didáticos recém publicados, orgulhosos de seguir a
mais moderna metodologia ou abordagem metodológica, mas, ao elaborarem suas avaliações,
fazem-nas idênticas às antigas provas dos métodos estruturalistas. A avaliação, conforme aponta
Sordi (1995, p. 14), Ŗé, dentre os elementos que constituem o processo de ensino, aquele que
melhor retrata uma concepção teórica de educação e que, por sua vez, melhor traduz uma
concepção teórica de sociedadeŗ. Por isso, Ŗtorna-se fundamental conciliar a teoria proclamada
com a prática executadaŗ (ALBERTINO; SOUZA, 2004, p. 172).
No novo paradigma da pós-modernidade, avaliar quer dizer analisar as dificuldades e os
pontos fortes do estudante para regular e facilitar a aprendizagem oferecendo-lhe uma ajuda
personalizada. Ainda segundo Barlow (2006, p.118),
O diagnóstico é uma operação cognitiva, enquanto que o acompanhamento
formativo é da ordem da ação. O primeiro identifica o educador com o
psicólogo de laboratório, que visa a compreender para compreender; o
segundo, com o psicoterapeuta, que usa de todos os meios para ajudar seu
paciente a construir ou reconstruir sua personalidade (mas, fundamentalmente,
o sujeito em tratamento é o ator de sua melhora).

Portanto, não seria possível manter apenas uma avaliação somativa, que é pontual e que
se exerce em determinados momentos da formação, porém buscar uma avaliação que se
constitua em um elemento da formação, que seja permanente e educativa (ou formativa). Uma
avaliação que também seja motivadora, que ajude os aprendizes a se desenvolveram, a terem
vontade de progredir e que lhes dê meios para tal.
3. Cf. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. Antônio Geraldo da Cunha;
assistentes: Cláudio Mello Sobrinho [et. al.]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982. p. 642.
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Assim sendo, propusemos aos estudantes o trabalho com portfolios, ou dossiers
d‟apprentissage, que já existia no currículo anterior, porém ao final do curso, nas disciplinas de
práticas de ensino, sob a forma de um Relatório, passa a ser feito, agora, desde o início do curso,
visando a um outro objetivo, o de auto-regulação das aprendizagens (PERRENOUD, 1999).
O Portfolio, conforme sua proposta original (PARIS; AYRES, 1994), é uma ferramenta
de avaliação muito versátil. Pode ser trabalhado pelo aluno na escola, em casa, pode ser
avaliado pelos colegas, servir como referência para o desenvolvimento e o progresso do aluno.
Pode conter todo o material do curso, ou apenas os melhores trabalhos, ou ainda, conter os
comentários dos alunos sobre as dificuldades encontradas no seu percurso de aprendizagem.
O Dossier d‟apprentissage, tal como foi adotado em minhas turmas de ŖLíngua
Francesa: aprendizagem crítico-reflexivaŗ, disciplina do novo currículo, deveria conter todo o
material do curso, visto que, como não fora adotada uma série didática, todo o material estava
em folhas xerocadas, distribuídas ao longo do curso. Mesmo que a proposta do dossier
d‟apprentissage não fosse aceita como um instrumento de avaliação, deveria, de todo modo,
haver uma pasta em que fosse arquivado, em ordem, todo o material trabalhado no curso.
Todas as atividades foram, pois, recolhidas em uma pasta, que chamamos de Dossier
d‟apprentissage, permitindo aos estudantes ter uma visão de seu desenvolvimento ao longo do
semestre. O dossier Ŗoferece um caminho concreto para o aluno avaliar seu próprio trabalhoŗ
(PARIS; AYRES, 1994). Como o estudante deve rever constantemente o material, para decidir
quais são seus pontos fortes, e em que ele tem maior dificuldade, ele se torna mais responsável,
pois sabe que deverá usar Ŗcritérios de avaliação para selecionar, por exemplo, seus trabalhos
em termos de esforço despendido, qualidade demonstrada, e relativa satisfação com o produto
finalŗ (PARIS; AYRES, 1994). Ainda segundo os mesmos autores, a ênfase não deve ser dada
só aos melhores trabalhos, mas também àquelas atividades em que os aprendizes tiveram
dificuldades, ainda têm dúvidas, ou não apreenderam muito bem.
Ainda em relação à avaliação, ao final do curso, o aluno deve fazer uma auto-avaliação
de seu trabalho e de seu desenvolvimento no semestre. A coleta e correção dos diários
reflexivos fazem parte do dossier d‟apprentissage, e é por meio dos journaux réflexifs que o
estudante percebe, de forma mais evidente, seu progresso e/ou seus insucessos. Já os dossiers
d‟apprentissage lhe permitem acompanhar e regular sua aprendizagem, utilizando estratégias de
aprendizagem, perguntando ao professor o que ficou mal compreendido, buscando explicações
com colegas e monitores. Em outras palavras, ele passa a ser, verdadeiramente, aquele que pode
avaliar o que sabe.
Não houve surpresas em relação às auto-avaliações dos alunos. Em geral, as notas que
eles se atribuíam quase sempre correspondiam ao total das várias avaliações feitas ao longo do
semestre. Em alguns casos, chegam a ser mais severos do que os outros, colegas e professor,
pois sabem exatamente o que poderiam ter desenvolvido se tivessem feito as atividades com
atenção, se tivessem corrigido os diários, se tivessem pesquisado em casa ou na biblioteca, ou se
tivessem frequentado o Laboratório de Línguas. As reflexões feitas no acompanhamento das
atividades pelo dossier eram suficientemente claras para que o estudante tentasse escamotear
seu desempenho.
Ao contrário de uma prova, em que, via de regra, o aluno se lamenta pela nota a ele
atribuída pelo professor (“o professor me deu cinco na prova que valia dez!”), ao se autoavaliar pelo conteúdo de seu dossier, o estudante sempre percebe seu grau de responsabilidade
em determinado valor atribuído pelo professor a algum trabalho por ele elaborado.
Da mesma forma, os dossiers d‟apprentissage são também um instrumento avaliativo
bastante formador para aprender a avaliar os colegas. Na verdade, foi bem mais difícil para os
estudantes avaliarem os colegas do que a si próprios. Isso porque eles têm a impressão de
estarem Ŗtraindoŗ ou Ŗprejudicandoŗ o colega, caso venham a avaliá-lo com sinceridade.
Alguns acreditam que não serão bem vistos pelos colegas se lhes atribuírem uma nota menor.
Assim, tendem a fazer uma avaliação média, igual para todos os colegas, de forma a parecerem
Ŗneutrosŗ, mesmo sabendo que a avaliação seria anônima, e que só a professora saberia quem
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atribuíra a nota. A atividade de avaliação dos pares, que deve constar dos dossiers, é uma forma
de o aluno perceber que, para avaliar, é preciso estabelecer os mesmos critérios para toda a
turma para que todos possam entender o quê e como avaliar. Este é um exercício, como tantos
outros que ele faz ao longo do curso, mas essencial para a formação do professor.
Os critérios estabelecidos pelo grupo de 2009 para avaliar os colegas foram:
assiduidade, pontualidade, participação nas aulas, compromisso com atividades em sala ou em
casa, atenção às aulas, colaboração com os colegas, desempenho e progresso. Alguns exemplos
de avaliação dos pares são apresentados nos exemplo 5, 6, 7 e 8, a seguir.
5. Aluno(a) A sobre o(a) aluno(a) XXX: O XXXX se esforça, mas não dá
para perceber sua participação nas aulas e muito menos seu desempenho no
Francês. Ele já faltou algumas vezes e já chegou atrasado. Ele costuma
não se manifestar muito e isso atrapalha a visão se ele está aprendendo a
língua ou não.
6. Aluno(a) B sobre o(a) aluno(a) YYY: A YYY é muito estudiosa, esforçada
e dedicada à Universidade, e vejo isso em todas as matérias. Ela só precisa
deixar a vergonha de lado, pois ficou claro durante as aulas que fala super
bem e sabe a matéria.
7. Aluno(a) C sobre o(a) aluno(a) ZZZ: A ZZZ é uma aluna que vejo que tem
muita dificuldade tanto na fala quanto na escrita francesa. Ela não vem a
todas as aulas e chega atrasada em outras tantas. Não vejo se consegue
fazer as tarefas e, em sala, vejo sempre ela meio dispersa, sempre
conversando com alguém. Não tem como eu saber se ela tem dificuldades
no francês, pois ela nunca participa da aula.
8. Aluno(a) A sobre o(a) aluna WWW: A WWW é uma pessoa muito
esforçada, apesar de, em algumas situações, ela não entender ou custar a
entender o que a professora fala. Mas ela é assídua, pontual, ela capricha
em tudo o que faz; ela faz os exercícios da internet em casa e vejo uma
melhora de francês em relação a ela.

Embora, às vezes, se sentissem um pouco intimidados pela obrigação de redigir os
journaux réflexifs em francês, sempre que falam sobre o dossier ou o journal réflexif, os
estudantes ressaltam a importância do trabalho com estas ferramentas, como se pode observar
na transcrição (exemplo 9) da auto-avaliação desta outra aluna, que já tinha um diploma em
inglês, mas jamais havia estudado francês:
[...] Escrever tudo em francês pra mim foi e, ainda é, um GRANDE
DESAFIO! Ah, como é difícil professora... Disse isso logo no início do
curso e ainda sou capaz de dizer. Se não fosse o meu humilde dicionário lá,
do meu lado, durante as escritas do Journal Réflexif, talvez hoje eles não
estariam postados no meu dossier como uma lembrança gostosa, de
determinação e de luta contra o medo do Francês. O que posso guardar de
bom desses dossiers é que, a cada escrita, mesmo com o dicionário do meu
lado, senti que nele poderia postar parte do meu aprendizado nas aulas,
com palavras ou expressões novas. Além de poder sempre opinar sobre o
conteúdo dado diariamente, não esquecendo ainda que ele será sempre uma
fonte de motivação para que eu perca o medo de errar e, assim, passar a
escrever o que eu souber em francês. Durante o aprendizado da língua,
pensei também que faria uma ENORME confusão com a língua inglesa, em
se tratando de falar... e acabei fazendo mesmo! Sinceramente, no início, as
pessoas viviam me dizendo (e até você mesma me disse) que seria mais fácil
aprender o francês, já que eu já possuía um curso de inglês nas costas. Mas
eu achava essa ideia absurda! Pra mim, não tinha nada a ver uma coisa
com a outra. Eu só pensava: “Inglês é fácil. Francês... hum, acho que eu
nunca vou aprender a falar ». Surpreendentemente, hoje eu percebo que as
duas línguas realmente não têm muito a ver mesmo. Mas, em se tratando de
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aprender a língua, o inglês me auxiliou a aprender a língua francesa, pois
pude utilizar praticamente as mesmas estratégias que utilizei para aprendêlo, [...]

Considerações finais
No decorrer dos dois anos, desde a implementação do novo currículo, pude ministrar a
mesma disciplina (Língua Francesa: Aprendizagem crítico-reflexiva ) a dois grupos bastante
diferenciados. No primeiro semestre de 2008, foi-me atribuída uma turma do primeiro período,
no turno da noite. No primeiro semestre de 2009, ministrei aulas no turno da manhã.
Na turma da noite, a maioria dos alunos trabalhava o dia todo, tendo, inclusive alguns
que vinham de outras cidades, viajando mais de uma hora no ônibus da prefeitura para
chegarem à Universidade, após um dia inteiro de trabalho. Na turma da manhã, a maioria dos
alunos, ainda muito jovens (alguns com 16 ou 17 anos), não trabalhava, embora houvesse, na
turma, alguns que trabalhavam, como o caso de uma aluna que era caixa de supermercado à
tarde e à noite.
Em ambos os casos, foi extremamente gratificante observar a surpresa e a satisfação do
aluno ao perceber que sua opinião era acatada, que ele teria voz em sala de aula, e que seria
possível refazer uma questão da prova, caso não tivesse um bom desempenho. Ao mesmo
tempo, não fiquei surpresa ao constatar que o aluno reage conforme o tratamento que recebe. Se
ele é tratado como irresponsável, incapaz ou outros adjetivos menos delicados, mas audíveis em
muitas reuniões de professores, assim se comportará e trará algumas dificuldades ao bom
andamento do curso. Se lhe dão oportunidade de se manifestar, de emitir opiniões, e de fazer
reflexões, ele mostrará ser capaz de grandes progressos, em termos de maturidade, de autonomia
e de responsabilidade.
Além disso, é importante registrar ainda o grande diferencial dos dois grupos em relação
aos aprendizes do outro currículo devido aos diários reflexivos. Com apenas três meses de
aulas, em ambas as turmas do novo currículo, quase todos os alunos, já faziam reflexões, total
ou parcialmente, na língua-alvo. Esse é um desempenho bastante incomum, visto que estudantes
do antigo currículo, ao chegarem aos últimos períodos, apenas repetiam os diálogos da série
didática adotada e, com bastante dificuldade, conseguiam escrever pequenos textos em francês.
Alguns alunos jamais haviam expressado sua opinião, mesmo em português, em relação aos
trabalhos em sala de aula, ou sobre o modo como a professora havia conduzido a aula. Com a
primeira turma, era de se pensar que poderia se tratar de um grupo especial, com alunos que se
sobressairiam de qualquer forma. Mas, ao perceber que a segunda turma também respondia à
nova disciplina e à nova abordagem da mesma forma, com maturidade e autonomia, acreditei
ser importante reforçar e divulgar essa concepção de ensino de línguas.
Segundo Freire e Shor (1986), a reflexão pode esclarecer a realidade, o que
transformará, sem dúvida, a construção dos conhecimentos necessários à formação dos
professores.
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ENGLISH SOUNDS AND PRONUNCIATION TIPS
Valdirene Maria de Araújo Gomes (FL-UFG)
RESUMO: Este artigo visa apresentar algumas dicas de como os sons do inglês podem ser trabalhados.
São feitas algumas considerações sobre o uso do quadro fonêmico e sobre como o professor pode
auxiliar os alunos, chamando a atenção para algumas regras de pronúncia que podem ser uma
alternativa ao trabalho com o quadro.
PALAVRAS-CHAVE: sons, quadro fonêmico, dicas, regras.
ABSTRACT: This paper aims at presenting some tips on how the English sounds can be worked on. We
make some considerations about the use of the phonemic chart and about how the teacher can help the
students by calling their attention to some pronunciation rules that can be an alternative to the chart.
KEYWORDS: sounds, phonemic chart, tips, rules.

Pronunciation is an aspect of language which is as important as are all the others aspects
such as grammar or vocabulary. When we think about foreign language learning this importance
becomes even more evident. Of course, as teachers, we should not encourage learners to work
so hard as to reach native-like pronunciation, but poor pronunciation skills can make
communication difficult. According to Dan Lu (2002, p. 37),
[a]lthough non-native pronunciation and intonation are not
necessarily obstacles to successful communication with English
speakers from other parts of the world, too much accented or distorted
speech will frequently give rise to misunderstandings,
miscommunication, and frustration. Incomprehensible non-standard
pronunciation and intonation will produce psychological nervousness
in speakers, which is likely to also block their efforts to seek
clarification or to paraphrase using alternative expressions with
phonetically different pronunciation and intonation.

In terms of pronunciation teaching, teachers may differ a lot in the sense that some of
them may neglect it completely while others will make their students devote a great amount of
time in the mastering of the sounds. Some teachers may believe pronunciation will be learned
only by exposing the student to the language, especially to listening exercises. This can be true
for some students, but many of them still need to be called attention to certain characteristics of
the foreign language pronunciation otherwise they will never get rid of some specific
pronunciation mistakes. According to Roach (1991, p. 6), ŖPronunciation exercises can be
difficult, of course, but if we eliminate everything difficult from our teaching, we may end up
doing very little beyond getting students to play little communication gamesŗ. Having this in
mind, teachers can look for some tools and techniques that can help them work on pronunciation
in class in a good and effective way.
There are many techniques a teacher can use to teach pronunciation. Among them are
the techniques of repetition or drilling, modeling, imitating, explaining about sound production
etc. But the technique we are going to focus on here is the use of the phonemic chart and the
establishment of rules through writing patterns.
The phonemic chart is a great tool to help teachers teach and clarify studentsř doubts
about individual sounds. However, teachers must decide on what variety of English to teach.
The symbols we are going to use here were taken from the IPA (International Phonetic
Alphabet) and make part of Underhill (1994) chart. It contains the symbols that represent the
sounds of RP (Received Pronunciation) or Standard British English. It was chosen as an
example, but as Roach (1991, p. 5) states about the choice of RP:
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There is, of course, no implication that other accents are inferior or
less pleasant-sounding; the reason is simply that RP is the accent that
has always been chosen by British teachers to teach to foreign
learners, and is the accent that has been most fully described and has
been used as the basis for textbooks and pronouncing dictionaries.

The chart below has 49 symbols: twelve vowels, eight diphthongs, twenty-two
consonants, two glides or semivowels, two symbols that represent stress and three arrows that
represent intonation patterns.

As there is little correspondence between writing and pronunciation in English, the
phonemic transcription can be the means to help solve this problem. For instance, the sequence
Ŗoughŗ can have at least seven different pronunciations in English, but if the student is able to
read the transcriptions for each word, he/she will not have problems pronouncing the words.
The words tough //, though //, through //, cough //, thought //, borough //
and bough // can be a good example of how good the knowledge of the sounds learned
through the chart can be useful to help students learn and distinguish the words pronunciation
and pronounce even words they never heard before. Jones, Rusman and Evans (1994, in JONES
2002, p. 182) Ŗfound that students with prior exposure to phonological rules and principles,
although they do not always produce more accurate pronunciation, seem to be better equipped
to assess their own speech and more aware of their particular pronunciation problems".
Although the study of the symbols can serve as a guide, Underhill (1994) states that
students should learn the sounds not the symbols. The symbol is not the sound, it works as the
visual representation of what has to be learned and practiced, that is, the physical, muscular
ways in which a sound is produced. Therefore, after the students have mastered the sounds and
can associate them to the symbols, they will be able to make use of phonemic transcriptions to
help them pronounce the words. This knowledge makes students independent in terms of
pronunciation because if the student knows how to read the symbols, he/she will have a good
notion on how to pronounce unknown words without the help of a teacher.
However, the chart may not work for all students; thus, in order to help students
overcome the problems with the lack of correspondence between writing and pronunciation in
English, the teacher can work in the opposite direction, trying to find some correspondence
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between writing and sounds and work on them. The teacher can use some lists of words to
exemplify these patterns and show the rules. A list of words such as bird, shirt, fur, hurt, worm,
word, person, verb, girl, star, car, and stork is a good example to how the teacher can look for
similar patterns. All the words form this list have a vowel followed by the consonant Ŗrŗ in
writing and, in terms of pronunciation, the vowels in the first nine words from the list are
pronounced //. The last two words have different vowel sounds but even it is possible to
formulate a rule for their pronunciation.
How could a teacher establish rules for the group of words above? First, the vowels Ŗeŗ,
Ŗiŗ and Ŗuŗ are pronounced // when they are followed by the consonant Ŗrŗ in writing and
there is no vowel sound immediately after this consonant. This rule is always true if the Ŗerŗ,
Ŗirŗ and Ŗurŗ occur in one-syllable words or are in the stressed syllable as in person//,
bird // and hurt //, for example. Second, the vowel Ŗoŗ is also pronounced // if it is
followed by Ŗrŗ and preceded by the consonant Ŗwŗ at the beginning of the word as in worm
// and word //. Third, the vowel Ŗaŗ is pronounced // and the vowel Ŗoŗ is
pronounced // when they are followed by Ŗrŗ and there is no vowel sound after the consonant
as in star // and stork //.
The table below, based in Hancock (2003), shows some rules that should be taken into
account by a teacher when teaching English vowel sounds.
LETTER

A

E

I

O

PRONUNCIATION RULES
Is pronounced // when it is followed by a consonant plus the
vowel Ŗeŗ
Is pronounced // when it is followed by the vowel Ŗiŗ plus a
consonant sound.
Is pronounced // as a single vowel between consonants.
Is pronounced // when it is followed by another Ŗeŗ.
Is pronounced // when it is followed by Ŗneŗ, or Ŗmeŗ at the end
of words.
Is pronounced // in one-syllable words.
Is pronounced // as a single vowel between consonants in onesyllable words
Is pronounced // when it is followed by a consonant plus the
vowel Ŗeŗ.
Is pronounced // when it is followed by the vowel Ŗeŗ at the end
of words.
Is pronounced // when followed by Ŗghŗ or Ŗghtŗ.
Is pronounced // when it is followed by Ŗndŗ in one-syllable
words.
Is pronounced // when it is between consonants and the last
consonant is not followed by a vowel.
Is pronounced // when it is followed by the consonant Ŗnŗ plus
the vowel Ŗeŗ at the end of words.
Is pronounced // when it is preceded by a consonant cluster and
followed by the consonant Ŗwŗ.
Is pronounced // in one-syllable words ending in Ŗoatŗ.
Is pronounced // in one-syllable words ending in Ŗoeŗ
Is pronounced // when it is followed by Ŗrŗ in one-syllable
words.
Is pronounced // between consonants in one-syllable words

EXAMPLES
mate, plate, take
wait, faith, pain
Exception: said
cat, black, fat, sad
see, sleep, deep
scene, gene, scheme
me, she, be
bed, men, leg, get
file, smile, five
die, lie, tie
light, right, high
kind, find, blind
win, fifty, sin
alone, stone, bone,
clone, phone
Exception: one
show, slow, grow
Exception: plow
float, goat, coat
toe, foe, Joe
more, stork, floor
got, lot, God, dog
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uncle, under , ugly,
university, uniform,
usually
mood, moon, fool,
boot
Exceptions: flood,
blood, good, wood,
foot

Differently from the vowel sounds, the consonant sounds in English keep a greater
correspondence to writing. That does not mean to say there are not many exceptions or that
consonant sounds do not cause any difficulty to foreign learners. For example, Brazilian
students usually find it difficult to put the necessary aspiration in the sounds //, // and //.
Tongue twisters are a good exercise since students can practice the same sound many times
within the same sentence. The sentences below were taken from Hancock (2003).
1.
2.
3.

Pat put purple paint in the pool
Tom took a train to Turkey.
The king cooked the carrots and the queen cut the cake.

In these sentences students can repeat the sounds which need to be aspirated many
times. The teacher only needs to explain when these sounds should e aspirated, that is, if they
are in initial position in a word they are aspirated unless they are preceded by //. If these same
sounds are in medial position in a word, they will be aspirated only if they are in the stressed
syllable. At the end of words, these sounds are not aspirated.
Other consonant sounds that cause a lot of trouble to Brazilian learners are // and //,
that even when students learn how to pronounce them appropriately, they usually have doubts
about when they are voiced and when they are voiceless. The following chart was taken from
Eva Easton in http://eleaston.com/pr/th-pattern.html, and it shows the differences in
pronunciation like this:
TH PRONUNCIATION
It is pronounced // at the beginning of content
words, that is nouns, adjectives, verbs and adverbs.
It is pronounced // at the beginning of structure
words such as pronouns and articles.
It is pronounced // at the end of nouns, adjectives
ending in Ŗyŗ and ordinal numbers.
It is pronounced // in verbs that end Ŗtheŗ.
It is pronounced // in words ending in Ŗtherŗ.
If the TH sound is followed by Ŗsŗ, it is usually
silent.

EXAMPLES
Thread, thin, think, thoroughly
They, these, the
Bath, month, healthy, wealthy, fourth, fifth
Especial
case:
smooth
(accepts
pronunciations)
Breathe, bathe, clothe, soothe
Father, mother, rather, weather, together
Clothes, depths, lengths, months

both

The TH will be voiceless // in loan words coming from:
1. Latin: author, authority (and names derived from Latin such as Bertha, Othello, Gothic)
2. Greek: Agatha, anthem, atheist, Athens, athlete, cathedral, Catherine, Cathy,
enthusiasm, ether, ethics, ethnic, lethal, lithium, mathematics, method, methyl,
mythical, panther, pathetical, sympathy.
3. Hebrew: Ethan, Jonathan, Bethlehem, Bethany, leviathan, Bethel.
4. Celtic: Arthur, Abernathy
5. German: Luther
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The Greek words that end in THM will have the voiced pronunciation. Examples:
algorithm, rhythm and logarithm. (source: Wikipedia)
Another consonant sound such as // may also cause problems since there is no similar
sound in the Portuguese language. In this case, the teacher can also use the tongue twisters to
help students practice the sound. Example: Young King Kong was younger than strong. Songs
can also help students a lot in this case because, when they sing along with the native singer,
they usually articulate the sounds much more correctly than when they are speaking. Teachers
can try to find lines from lyrics in which the wanted sound appears some times and ask students
to work on these parts of the song. For the sounds // in particular a verse such as the one
below, taken from the song I hate this part by Pussycat Dolls can be a good practice exercise.
ŖI canřt take it any longer,
Thought that we were stronger
All we do is linger
Slipping through my fingers
I donřt wanna try now
All thatřs left is goodbye
To find a way that I can tell youŗ

Final remarks
English sounds are not so difficult to be taught and learned, but, like any other thing we
try to learn at school, there must be some dedication on the part of both teachers and students.
As Seidlhofer (2001, p. 64) points out, Ŗ[i]t is worth bearing in mind that, however ambitious
the learning objectives may be, it may be realistic to think about the different aspects of
pronunciation along a teachability-learnability scaleŗ. Thus, the teacher has always to analyze
his/her studentřs needs and try to prepare activities that will help them to understand the way
sounds are articulated, offering enough opportunities for students to practice and varying the
production activities. In this way, no matter if the teacher works on pronunciation explicitly or
inductively, he will be able to get good results Ŗby bringing pronunciation beyond the lowest
common denominator of Řintelligibilityř and encouraging studentsř awareness of its potential as
a tool for making their language not only easier to understand but more effectiveŗ (JONES,
2002, p. 183).
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JOGOS E MÚSICA EM SALA DE AULA DE LE:
ALGUMAS IDEIAS DE COMO USÁ-LOS DE FORMA PRODUTIVA
Francisco José Quaresma de Figueiredo (FL-UFG)
Paula Graciano Pereira (IFG-Anápolis)
ABSTRACT: This article aims at providing EFL teachers with some ideas on how to use songs and games
in a highly productive way. Vygotsky (1991) discusses the importance of games for children‟s cognitive
development and construction of knowledge. In this perspective, Cardoso (1996) and Szundy (2001,
2005) argue that the use of games in foreign language classes enhances students‟ motivation and enlarge
their possibilities to use the language more authentically. Richards (1969) and Pereira (2006) indicate
that by using songs, teachers can make the process of learning a foreign language a more interesting and
meaningful task. In this paper, some suggestions will be presented and discussed in order to enable
teachers use and plan game and song activities and make their classes more attractive and meaningful
for young adult and adult students.
KEYWORDS: language learning; games; songs.
RESUMO: Este artigo tem por objetivo disponibilizar, a professores de Inglês como Língua Estrangeira,
algumas ideias de como utilizar jogos e músicas de uma forma produtiva para os alunos. Vygotsky (1991)
discute a importância dos jogos para o desenvolvimento cognitivo das crianças e para a construção do
conhecimento. Nessa perspectiva, Cardoso (1996) e Szundy (2001, 2005) argumentam que o uso de jogos
nas aulas de línguas estrangeiras aumenta a motivação dos aprendizes e amplia as possibilidades de uso
mais autêntico da língua. Richards (1969) e Pereira (2006) asseveram que, por meio do uso de músicas,
os professores podem fazer com que o processo de aprendizagem de línguas estrangeiras se torne uma
atividade mais interessante e significativa. Neste artigo, são apresentadas e discutidas algumas sugestões
que possibilitarão o professor a usar e planejar atividades envolvendo o uso de jogos e música de modo a
tornar suas aulas mais atraentes e significativas para alunos adolescentes e adultos.
PALAVRAS-CHAVES: aprendizagem de línguas; jogos; músicas.

Introdução
Na sala de aula de Língua Estrangeira (LE), o aprendiz, muitas vezes, precisa se expor,
falar com os colegas e com o professor, expressar opiniões, fazer pedidos. Toda essa exposição
pode acarretar ansiedade e desencadear processos de estresse que acabam elevando o filtro
afetivo1 do aluno, podendo minimizar sua aprendizagem (KRASHEN, 1982; DÖRNYEI, 2002).
No entanto, conforme argumentam alguns autores (GASSER; WALDMAN, 1989; CARDOSO,
2001; DÖRNIEY, 2002; SZUNDY, 2002), é possível, por meio do uso de atividades lúdicas,
criar uma atmosfera, em sala de aula, mais descontraída, com menos estresse e,
consequentemente, mais propícia a favorecer o processo de aprendizagem.
Cardoso (2001, p. 86) discute etimologicamente o termo lúdico, traçando uma oposição
entre as palavras latinas ludos (lúdico) e iocus (jogo), o primeiro remetendo a zombaria, gracejo,
ao passo que o segundo encerra a conotação de passatempo, diversão. Para a autora, essa
distinção é importante na medida em que a ludicidade é um aspecto fundamental do
desenvolvimento, conforme explicita Vygotsky (1998). Para o autor russo, ludicidade e prazer
estão intimamente relacionados, sem, contudo, ser sinônimos. Ainda segundo Vygotsky (1998),
as formas mais elaboradas de organização do pensamento se desenvolvem através das relações
do homem com os outros, com os objetos e com o meio. Essas relações são estabelecidas desde
a mais tenra infância e têm lugar especialmente durante as brincadeiras infantis, os jogos e
atividades de Ŗfaz de contaŗ. É através de experiências lúdicas que a criança internaliza

1. O filtro afetivo é um bloqueio mental que impede os indivíduos de utilizar totalmente o input
compreensível que eles recebem para a aquisição da língua (KRASHEN, 1982).
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estruturas sociais e desenvolve funções psicológicas superiores, como a existência e obediência
de regras, o respeito ao outro etc.
Tratando mais diretamente a respeito do elemento lúdico na educação, Zacharias (2006,
p. 2) afirma que Ŗa atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais, sendo, por
isso, indispensável à prática educativaŗ. Tal afirmação corrobora, assim, a ideia apresentada por
Richards (1969, p. 161) de que Ŗ[o] prazer por si só é uma parte importante da aprendizagem de
línguasŗ.
De acordo com Palmer e Rodgers (1983) e Cardoso (2001), o uso de jogos, em salas de
aula de LE, tem por objetivo intensificar a comunicação entre os alunos, uma vez que estes
precisam interagir para cumprir a tarefa proposta. De acordo com Teixeira (1995, p. 23), Ŗ[o]
ser que brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve.ŗ Os jogos
têm, ainda, o potencial de favorecer a aquisição de vocabulário e a internalização de estruturas
linguísticas por meio de um processo de repetição não enfadonho.
Assim como os jogos, a música é outro recurso lúdico que tem o potencial de favorecer
a aprendizagem (MURPHEY, 1992; DOMONEY; HARRIS, 1993; CARVALHO, 2002;
MELLER, 2006; PESSÔA; DUQUEVIZ, 2006; PEREIRA, 2007). O uso de canções pode
promover o ensino e a aprendizagem, em especial, de gramática e de vocabulário. Richards
(1969) afirma que o uso da música no processo de ensino e aprendizagem de LE auxilia o
aprendiz por lidar com vocabulário, pronúncia (sons, ritmo, entonação e tonicidade) e formas e
itens sintáticos em geral, como estruturas e padrões de sentenças.
A música também pode ser utilizada para a prática da habilidade de produção oral, por
meio, por exemplo, da discussão do tema das canções, bem como da habilidade de compreensão
oral, visto que a música é um texto para ser ouvido. As atividades de compreensão oral são
geralmente apontadas pelos aprendizes como as mais difíceis em razão da impossibilidade de
controlar a fala do outro: rapidez, clareza, pausas, sotaque etc. (UR, 1994; LUCAS, 1996).
Devido à dificuldade enfrentada pelos alunos e ao esforço necessário para a realização da tarefa,
eles tendem a ficar ansiosos e tensos quando se trata de atividades de compreensão oral
(HARMER, 1991; LUCAS, 1996). Por representar algo prazeroso e familiar aos aprendizes, a
música, como atividade de compreensão oral, pode ser utilizada para diminuir essa ansiedade,
facilitando a realização das tarefas e a prática da compreensão oral nas aulas de LE.
Contudo, Ur (1994) nos alerta para o fato de que a compreensão do texto da canção não
é tarefa fácil, uma vez que as frases estão fortemente ligadas ao elemento melódico
(instrumentos, ritmo etc.) e a pronúncia das palavras pode ser alongada ou encurtada para se
adequar à rima e ao ritmo dos versos. Para amenizar essa dificuldade, Lucas (1996) sugere que o
professor forneça aos alunos variados tipos de suporte externo, como, por exemplo, dicas
contextuais sobre a situação não-verbal ou visual do texto falado (o cenário e as personagens do
texto e suas ações e gestos) e a utilização da transcrição do texto oral. Assim, a letra da música
pode ser usada como scaffolding2 para a compreensão textual.
Apresentaremos, nas próximas seções, algumas sugestões de uso de música e jogos em
sala de aula de LE, que podem favorecer a prática das quatro habilidades linguísticas: produção
e compreensão oral; produção e compreensão escrita.
Sugestões de usos de jogos em sala de aula de LE
Os jogos podem ser usados no início da aula, como um exercício de aquecimento, ou
durante a aula, para se trabalhar algum item referente à lição.

2. Scaffolding é entendido como uma estrutura de apoio que ajuda o aprendiz a executar uma tarefa que
não conseguiria realizar sozinho. Esse auxílio pode vir do professor, dos colegas, do dicionário, do livro
didático, ou de atividades que o ajudem a cumprir a tarefa (GIBBONS, 2002).
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Algumas atividades de aquecimento
Essas atividades são de curta duração e têm por objetivo tornar a aula mais dinâmica
desde o seu início e envolver os alunos. Podem ser usadas, por exemplo, para revisar a aula
anterior, praticar vocabulário e gramática, bem como para introduzir o tópico da lição.
Algumas sugestões:
-

Forca: divida a turma em dois grupos e desenhe, no quadro, traços referentes a letras de
uma palavra. Os alunos vão dizendo as letras e, se errarem, o professor começa a desenhar
alguém a ser enforcado. Vence o jogo quem adivinhar primeiro a palavra.

-

Jogo da velha: desenhe, no quadro, um tabuleiro composto por três linhas e três colunas.
Divida a turma em dois grupos. Cada um deles escolhe uma marcação para o jogo: um
círculo (O) e um xis (X). Os grupos jogam alternadamente, escolhendo um dos espaços do
tabuleiro que contém uma informação. O professor pode, por exemplo, pedir aos alunos que
elaborem sentenças com as palavras existentes nos espaços, responderem a perguntas,
fornecerem antônimos e sinônimos, criarem sentenças usando certos tempos verbais etc.
Ganha o jogo o grupo que conseguir três círculos ou três xis em linha, quer horizontal,
vertical ou diagonal. No exemplo a seguir, o professor poderá solicitar aos alunos que
produzam sentenças sobre o que fizeram no dia anterior, utilizando os verbos existentes nos
espaços do tabuleiro:

-

Corrente (letras e sons): diga uma palavra na língua estrangeira e um aluno tem de
produzir uma palavra que comece com a letra ou com o som final da palavra dita
anteriormente. Este exercício visa a chamar a atenção dos alunos para aspectos ortográficos
e fonológicos da LE.
Exemplo de corrente de letras: banana Ŕ amor Ŕ ronco Ŕ orelha
Exemplo de corrente de sons: big Ŕ gosh Ŕ chef Ŕ forth Ŕ think Ŕ cat

-

Encontre alguém que...: distribua aos alunos uma lista de sentenças. Os alunos, então, se
levantam e tentam encontrar pessoas a quem as sentenças se aplicam. Caso encontrem, eles
escrevem o nome da(s) pessoa(s) ao lado da sentença. Ao final, o professor pede que os
alunos digam que pessoas se relacionam com as sentenças:
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Encontre alguém que...
... é casado.
... tem um carro.
... já foi aos Estados Unidos.
... tem filhos.
... mora em um apartamento.
... gosta de cozinhar.

Outras sugestões de jogos
Dominó: consiste em um jogo com 16 peças sobre algum tema trabalhado: animais, roupas,
comida, frutas, passado de verbos, esporte, falso cognatos, fonética etc. No exemplo a
seguir, os alunos têm de ligar a figura de um animal a seu nome:

Cartões: este jogo é composto por dez cartões (10 cm X 8 cm) com figuras retiradas, por
exemplo, de revistas em quadrinhos e dez com palavras (2 cm X 10 cm). Os alunos têm de
combinar as figuras com as palavras. As figuras podem ser de ações, como correr, estudar,
ler etc. ou de itens lexicais, como profissões, nomes de animais, de frutas, comida etc. Após
ligar os cartões, os alunos podem criar frases para praticar o vocabulário.

MÉDICA

LER

Descrever uma figura: divida a sala em grupos de 5 alunos e peça a indicação de um
voluntário de cada grupo. Esse voluntário deve descrever para o seu grupo um desenho que
lhe será dado, e cada um dos integrantes do grupo deve elaborar um desenho. Ao final de
um tempo limite (5 minutos), os alunos escolhem um desenho do grupo para ser mostrado e
comparado com o desenho original. O grupo com o desenho mais aproximado da figura
original é o vencedor. Esta é uma atividade bastante lúdica para se trabalhar com formas e
preposições.
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Carta enigmática: este jogo tem por objetivo trabalhar as quatro habilidades. Escreva uma
historinha e substitua algumas palavras por figuras ou outras instruções (tempos verbais).
Divida a sala em grupos e prenda a carta enigmática na parede. Um aluno do grupo tem de
decifrar a carta e ditá-la para que seja escrita pelo grupo.

Tabuleiro: divida a turma em grupos de quatro ou cinco alunos. Cada aluno recebe um pino
de uma determinada cor. Os alunos jogam o dado e quem tirar o maior número começa o
jogo. Posteriormente, os alunos jogam o dado para moverem seus pinos num tabuleiro que
tem vários tópicos. O aluno pega uma ficha correspondente ao tópico do tabuleiro e
responde à pergunta. Se acertar, continua jogando; se errar, perde a vez. Vence quem chegar
ao fim primeiro.
Sugestões de perguntas
Gramática
Como se forma o Present Perfect?
Qual a diferença entre estas duas sentenças?
ŖI stopped to smokeŗ.
ŖI stopped smokingŗ.
História
Quem descobriu a América?
Quando Brasília foi fundada?
Celebridades
Quando a Princesa Diana morreu?
Quem dirigiu o filme ET?
Vocabulário
Qual o antônimo de intelligent?
Qual o significado de put out?
Geografia
Qual a capital da Austrália?
Qual a montanha mais alta do Brasil?
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Em vez de elaborar as perguntas que serão utilizadas no jogo, o professor pode pedir aos
alunos para criá-las.
Pequeno dicionário: faça uma lista de palavras estudadas recentemente. Separe os alunos
em grupos e peça a um voluntário que desenhe as palavras da lista no quadro. Os alunos do
grupo devem adivinhar as palavras correspondentes ao desenho.
Blockbuster: prepare uma lista de palavras aprendidas recentemente e suas respectivas
definições. Escreva as iniciais das palavras no quadro. Divida a sala em dois ou três grupos.
Cada grupo escolhe uma letra do quadro, o professor lê a definição. Se o grupo acertar a
palavra eles marcam um ponto. O procedimento é idêntico ao do jogo da velha.
Exemplos:
N
C
F
A
B
H
S
J
I

Embarcação de grande tamanho (Navio)
Erva bulbosa alimentar que tem odor forte e picante, sabor acre e adocicado, sendo usada
como condimento (Cebola)
Faz parte da refeição diária dos brasileiros (Feijão)
O mesmo que aprendiz (Aluno)
Profissional que conserta vazamentos e problemas com encanamento (Bombeiro)
Um dos estados americanos (Havaí)
Antônimo de destro (Sinistro)
O mesmo que gazeta (Jornal)
País da Europa onde nasceu Shakespeare (Inglaterra)

Bingo: prepare cartelas referentes a um tópico, como, por exemplo, nomes de animais, de
comida, de roupas, passado dos verbos etc. No exemplo a seguir, o professor mostrará
figuras de roupas e acessórios, e os alunos verificarão se o nome deles consta na cartela.
Vence quem marcar uma fileira inteira
B

I

N

G

O

SAIA

COLAR

CAMISA

GRAVATA

MEIA

CINTO

BERMUDA

TERNO

CAMISETA

PIJAMA

VESTIDO

SHORT

BIQUÍNI

SUNGA

XALE

CUECA

MACACÃO

PALETÓ

PULSEIRA

CALÇA

SAPATO

BLUSA

BRINCO

ÓCULOS
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Sugestões de usos de música em sala de aula de LE
O uso de música em sala de aula é uma excelente forma de se trabalharem todas as
habilidades linguísticas, além de proporcionar aos alunos motivação e prazer! Procure utilizar
canções que tenham algo a ver com a lição, tais como o mesmo tema de um texto trabalhado
com os alunos, tempos verbais, adjetivos, contraste de fonemas etc. Uma lista com sugestões de
músicas para serem usadas em sala de aula encontra-se em anexo.
Sugestões de como trabalhar com a letra da música
Completar os espaços: retire pedaços da música e peça para os alunos ouvirem e completarem
os espaços. Em turmas iniciantes, é interessante colocar as palavras em uma tabela para que os
alunos tenham um apoio. Lembre-se de retirar apenas palavras conhecidas dos alunos.
Hello Goodbye (Beatles)
Match the opposites:
yes
stop
hello
high

goodbye
no
low
go

Now, listen to the song and fill in the gaps
You say ___________, I say ___________
You say ___________ and I say ___________, go, go
Oh no
You say ___________ and I say ___________, hello, hello
I don't know why you say ___________, I say ___________, hello, hello
I don't know why you say ___________, I say ___________
I say ___________, you say ___________
You say why, and I say I don't know
Oh no
You say ___________ and I say ___________, hello, hello
Hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye
I don't know why you say ___________, I say ___________, hello, hello
Hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye, hello, goodbye
I don't know why you say goodbye, I say hello
Why, why, why, why, why, why, do you
Say goodbye, goodbye, bye, bye, bye
Oh no
You say goodbye and I say hello, hello, hello
I don't know why you say goodbye, I say hello, hello, hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
You say ___________, I say ___________
I say yes, but I may mean no
You say ___________, I say ___________, go, go
Oh, oh no.
You say ___________ and I say ___________, hello, hello
I don't know why you say goodbye, I say hello, hello, hello
I don't know why you say goodbye, I say hello, hello, hello
I don't know why you say goodbye, I say hello
O-oh, o-oh, oh, hello
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Circular palavras: peça aos alunos para ouvirem a música e circularem a palavra correta.
Listen to the song and circle the word you hear:
I‟m too sexy (Right Said Fred)
I'm too sexy for my love too sexy for my love
Love's going to live/leave me
I'm too sexy for my shirt/shut too sexy for my shirt/shut
So sexy it hurts
And I'm too sexy for Milan too sexy for Milan
New York and Japan
And I'm too sexy for your pet/party
Too sexy for your pet/party
No way I'm disco dancing
I'm a model you know what I need/mean
And I do my little turn/toll on the catwalk
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah
I do my little turn/toll on the catwalk
I'm too sexy for my car too sexy for my car
Too sexy by car/far
And I'm too sexy for my hat/hand
Too sexy for my hat/hand what do you think about that
I'm a model you know what I need/mean
And I do my little turn/toll on the catwalk
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah
I shake my little touch/tushie on the catwalk
I'm too sexy for my too sexy for my too sexy for my
'Cos I'm a model you know what I need/mean
And I do my little turn/toll on the catwalk
Yeah on the catwalk on the catwalk yeah
I shake my little touch/tushie on the catwalk
I'm too sexy for my cat/hat too sexy for my cat/hat
Poor pussy poor pussy cat/hat
I'm too sexy for my love too sexy for my love
Love's going to live/leave me
And I'm too sexy for this tongue/song

Imagens: selecione figuras que representem palavras que aparecem na música ou algumas
palavras da música. Mostre essas figuras para os alunos e elicite as palavras correspondentes.
Certifique-se de que eles conheçam as palavras. Divida a sala em dois grupos e distribua os
conjuntos de figuras (um para cada grupo). Os alunos devem ficar de pé, ouvir atentamente e se
posicionar em ordem conforme ouvem a palavra na música. No exemplo a seguir, referente à
música ŖMambo Number Fiveŗ, de Lou Bega, foram ilustradas as seguintes palavras: car,
trumpet, sun, up and down e girl.
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Mambo Number Five (Lou Bega)
Ladies and Gentlemen, this is Mambo number five.
One, two, three, four, five, everybody in the car so come on let's ride.....
To the liquor store around the corner.
The boys say they want some gin and juice but I really don't wanna.
Beerbust like I had last week.
I must stay deep 'cause talk is cheap.
I like Angela, Pamela, Sandra and Rita.
And as I continue, you know they're getting sweeter.
So what can I do? I really beg you my Lord.
To me flirting is just like a sport.
Anything fly, it's all good let me dump it.
Please set it in the trumpet.
A little bit of Monica in my life,
A little bit of Erica by my side.
A little bit of Rita's all I need,
A little bit of Tina's all I see.
A little bit of Sandra in the sun,
A little bit of Mary all night long.
A little bit of Jessica here I am,
A little bit of you makes me your man!!!!!!!!
Mambo number five.
Jump up and down and move it all around.
Shake your head to the sound, put your hands on the ground.
Take one step left and one step right.
One to the front and one to the side.
Clap your hands once and clap your hands twice
And if it look like this then you're doing it right.
A little bit of Monica in my life,
A little bit of Erica by my side.
A little bit of Rita's all I need,
A little bit of Tina's all I see.
A little bit of Sandra in the sun,
A little bit of Mary all night long.
A little bit of Jessica here I am,
A little bit of you makes me your man!!!!!!!!
Trumpet, the trumpet.
Mambo number five, ha, ha, ha.
A little bit of Monica in my life,
A little bit of Erica by my side.
A little bit of Rita's all I need,
A little bit of Tina's all I see.
A little bit of Sandra in the sun,
A little bit of Mary all night long.
A little bit of Jessica here I am,
A little bit of you makes me your man!!!!!!!!
I do all to fall in love with a girl like you.
Cause you can't run and you can't hide.
You and me gonna touch the sky.
Mambo number five.

400
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Ordenar: divida a música em pedaços e peça aos alunos para numerarem os pedaços conforme
forem ouvindo.
Imagine (John Lennon)
Listen to the song and number the parts in the sequence you hear.
Imagine all the people
Living for today...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine all the people
Living life in peace...
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
Imagine all the people
Sharing all the world...
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Decifrar: retire pedaços da música e apresente alguma instrução: um verbo para ser colocado no
passado, uma definição etc.
Put the verbs in brackets in the simple past to complete the gaps. Then listen to the song to check
your answers.
I Will Survive (Gloria Gaynor)
At first I _____________ (be) afraid,
I _____________ (be) petrified,
_____________ (keep) thinkinř I could never live without you by my side,
But then I _____________ (spend) so many nights
Thinkinř how you _____________ (do) me wrong,
And I _____________ (grow) strong,
and I _____________ (learn) how to get along,
And so youřre back, from outer space,
I just _____________ (walk) in to find you here with that sad look upon your face,
I shouldřve changed that stupid lock,

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

402

I shouldřve made you leave your key,
If I had known for just one second youřd be back to bother me,
Go on now go, walk out the door,
Just turn around now,
Cause youřre not welcome anymore,
_____________ (not/be) you the one who _____________ (try) to hurt me with goodbye?
Did you think Iřd crumble?
Did you think Iřd lay down and die?
Oh no not I, I will survive,
For as long as I know how to love I know Iřll stay alive,
Iřve got all my life to live;
Iřve got all my love to give,
And Iřll survive,
I will survive,
Hey, Hey!
It _____________ (take) all the strength I _____________ (have) not to fall apart,
_____________ (keep) trying hard to mend the pieces of my broken heart,
And I _____________ (spend) oh so many nights just feeling sorry for myself,
I used to cry, but now I hold my head up high,
And you'll see me, somebody new,
Iřm not that chained up little person still in love with you,
And so you _____________ (feel) like droppinř in and just expect me to be free,
Now Iřm savinř all my lovinř for someone whořs lovinř me,
Go on now go, walk out the door,
Just turn around now, cause youřre not welcome anymore,
_____________ (not/be) you the one who _____________ (try) to break me with goodbye?
Did you think Iřd crumble?
Did you think Iřd lay down and die?
Oh no not I, I will survive,
For as long as I know how to love I know Iřll stay alive,
Iřve got all my life to live,
Iřve got all my love to give,
And Iřll survive, I will survive.

Sugestão de atividade de vocabulário – Canção “Have you ever seen the rain?”
1) Match the pictures to the corresponding words form the box.
rain Ŕ storm Ŕ sunny day Ŕ sun Ŕ cold Ŕ dark clouds Ŕ rainbow Ŕ partly sunny

______________

______________

_______________

_________________

______________

______________

_______________

______________
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2) Divide the words from exercise 1 into two categories: words that express a positive feeling or situation
and words that express a negative feeling or situation.
POSITIVE
_______________
_______________
_______________
_______________

NEGATIVE
______________
______________
______________
______________

3) Listen to the song and tick (√) the words you hear.
4) Fill in the blanks with the words youřve ticked.
Have you ever seen the ___________? (by Credence)
Someone told me a long ago
There's a calm before the ______________
I know, it's been coming for some time.
When it's over, so they say
It'll __________ a ___________ day
I know, shining down like water.

Yesterday and days before
________ is ________ and _________ is hard.
I know, been that way for all my time.
Till forever on it goes
Through the circle fast and slow,
I know, and it can't stop, I wonder.

I wanna know, have you ever seen the _______?
I wanna know, have you ever seen the ________
Coming down on a ___________ day?

I wanna know, have you ever seen the _______?
I wanna know, have you ever seen the ________
Coming down on a ___________ day?

4) Mark true (T) or false (F) according to the song.
a. The weather is really good. ( )
b. He has been through a difficult time in his life. ( )
c. He believes in a better future. ( )

d. He has had problems for all his life. ( )
e. He wants the rain to continue. ( )

5) In your opinion, is the man an optimist or a pessimist? Why? What about you? Are you an optimist or a
pessimist?
6) What do you prefer: a sunny or a rainy day? Why? Talk to your partner about it.

Sugestão de atividade de gramática – Canção “I still haven‟t found what I‟m looking for”
1)

Match up the pictures to the corresponding words from the box.
speak Ŕ run Ŕ study Ŕ sleep Ŕ kiss Ŕ feel Ŕ climb Ŕ find Ŕ cook Ŕ scale Ŕ cry Ŕ hold Ŕ crawl

_______

________

__________

________

___________

_________

____________

_________

_________ ___________

____________

________

________
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2) Test your partnerřs memory. Whatřs the past participle of the verbs from exercise 1?
3) Fill in this bingo chart with some verbs from exercise 1. Now listen to the song and tick all the verbs
that you hear. When you have a full chart, say BINGO!

4) Now listen to the song again and fill in the gaps with the verbs from the box in exercise 1. All the verbs
are in the Present Perfect tense (affirmative or negative).
I Still Haven't Found What I'm Looking For (by U2)

I ___________________ highest mountains
I ___________________ through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I ___________________ with the tongue of angels
I ___________________ the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone

I ___________________
I ___________________
I ___________________ these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still ___________________ what I'm looking for
But I still ___________________ what I'm looking for

But I still ___________________ what I'm looking for
But I still ___________________ what I'm looking for
I ___________________ honey lips
Felt the healing in her fingertips
It burned like fire
This burning desire

I believe in the kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one
Well yes I'm still running
You broke the bonds and you
Loosed the chains
Carried the cross
Of my shame
Of my shame
You know I believed it

5) Now, choose some of the actions above and interview your partner about the experiences he/she has
had in life. Use the verbs from the exercises above and complement the questions with your own ideas.
Examples: - Have you ever found money on the street? How much? What did you do with it?

Sugestão de atividade de compreensão oral – Canção “Torn”
1) Discuss the questions below.
a. Have you ever been disappointed by someone you loved? How did you feel?
b. Why do couples break up?
c. When a relationship ends, who usually suffers the most? Why?
2) Listen to the song and answer the questions below.
a. How is the girl? (sad, happy, depressive, cheerful, disappointed, enthusiastic etc.)
b. Why is she like this?
c. What did the man do to her?
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3) According to the song, mark True (T) or False (F).
a. The girl was in love with a man who was warm, dignified and sensitive. ( )
b. The man who the girl was in love with died. ( )
c. The man became very insensitive. ( )
d. There is nothing where the man used to live. ( )
e. The girl feels naked because she is exposing her feelings. ( )
f. The girl is naked in front of the man. ( )
g. She wanted something which became an illusion. ( )
h. She went to a fortune teller who told her that the man would be her love forever. ( )
i. She misses the time when she was happy with the man. ( )
4) Analyze the lyrics and check your answers.
Torn (by Natalie Imbruglia)

I thought I saw a man brought to life
He was warm, he came around like he was dignified
He showed me what it was to cry
Well you couldnřt be that man I adored
You donřt seem to know,
donřt seem to care what your heart is for
But I donřt know him anymore
Thereřs nothing where he used to lie
My conversation has run dry
Thatřs whatřs going on, nothingřs fine
I‟m torn
I‟m all out of faith, this is how I feel
I‟m cold and I am shamed lying naked on the floor
Illusion never changed into something real
I‟m wide awake and I can see the perfect sky is torn
You‟re a little late, I‟m already torn.

So I guess the fortune tellerřs right
Should have seen just what was there and not
some holy light
To crawl beneath my veins and now
I donřt care, I have no luck, I donřt miss it all
that much
Thereřs just so many things that I canřt touch
Chorus
Thereřs nothing where he used to lie
My inspiration has run dry
Thatřs whatřs going on, nothingřs right
Chorus

5) Discuss the questions below.
a. What may he have done to her?
b. Have you ever felt like the girl in the song? Why?
c. In your opinion, what should the boy do to solve the problem?

d. And what should the girl do to feel better?

Considerações finais
Como podemos perceber, o uso de jogos e música em sala de aula de LE pode ser
extremamente relevante para a prática de compreensão e produção escrita e oral, além de ser um
excelente recurso para a promoção de interação e de descontração em sala de aula. Por meio dos
jogos e da música, os alunos repetem palavras e estruturas da língua sem perceber, ou seja,
praticam exercícios estruturais e de repetição, de forma mais significativa e prazerosa.
Embora algumas pessoas acreditem que utilizar jogos e música em sala de aula seja um
mero passatempo ou uma frivolidade, esperamos ter contribuído com algumas reflexões sobre
os possíveis benefícios do uso de atividades lúdicas em sala de aula e incentivado a aplicação de
algumas das ideias que inserimos neste texto.
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ANEXO
Lista de canções envolvendo temas de sala de aula
Tópico
Ŕ ing form of verbs
Ŕ ing form of verbs
1st conditional
2nd conditional
2nd conditional
3rd conditional
3rd conditional
Adjectives
Advertisement
Advertisement
Alcohol (addiction)
Apologies
Apologies
Apologies
Appearance (description)
Appearance (description)
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appearance, stereotypes
Appologies
Appologies
Appologies
Classroom language (sorry, please)
Clothes
Colors
Comparatives
Comparatives
Comparatives
Days of the week
Days of the week
Days of the week
Determiners, quantifiers
Environment
Environment
Environment
Fame
Family
Family
Family
Family (maternal support)
Family problems
Family problems
Feelings, mood
Feelings, mood
Food
Friendship

Canção
I donřt wanna miss a thing
Unwell
If you
Tears in heaven
If you had my love
Thank you
Misunderstood (vídeo clip)
The logical song
Mr. Jones
Hypnotize
Rehab
Sorry
Baby, can I hold you tonight
More than words
Liquid dreams
Hole in my soul (video clip)
American life
Donřt let me get me
Crazy (video clip)
Vogue
Beautiful
Everybodyřs fool (video clip)
Stupid girl (video clip)
Barbie girl (video clip)
Freedom Ř90
Sorry
Baby can I hold you tonight
More than words
Baby, can I hold you tonight
Short skirt, long jacket
Black, white, tan
You gotta be
Fighter
Stronger
Friday Iřm in love
Saturday night
Pieces of me
Too much
Earth song (video clip)
Living on the edge
The animal song
Rockstar
The Addams family
Ode to my family
Mother and father
The perfect fan
Perfect
Pappa donřt preach
Bitch
Lithium
Milk and toast and honey
Youřve got a friend

Artista
Aerosmith
Matchbox20
Magic Box
Eric Clapton
Jennifer Lopez
Dido
Bon Jovi
Supertramp
Counting Crows
System of a Down
Amy Winehouse
Madonna
Tracy Chapman / Boyzone
Extreme
O-Town
Aerosmith
Madonna
Pink
Simple Plan
Madonna
Christina Aguilera
Evanescence
Pink
Acqua
George Michael
Madonna
Tracy Chapman
Extreme
Trace Chapman / Boyzone
Cake
Nicole C. Mullen
Dessřree
Christina Aguilera
Britney Spears
The Cure
The Underdog Project
Ashlee Simpson
Spice Girls
Michael Jackson
Aerosmith
Savage Garden
Nickelback
TV show theme
The Cranberries
Madonna
Backstreet Boys
Simple Plan
Madonna
Meredith Brookes
Nirvana
Roxette
James Taylor
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Friendship
Friendship
Friendship
Going to
Going to Ŕ question form
If only
Imperative
Lies
Life
Life
Life
Life
Modern life
Money
Music
Object pronouns
Object pronouns
Opposites
Opposites (advanced)
Optimism
Optimism
Optimism
Optimism
Passive voice
Passive voice
Passive voice
Passive voice
Past Continuous x Simple Past
Past modals
Past modals
Past modals
Past Perfect
Personal information
Phrasal verbs
Phrasal verbs
Places (countries, cities)
Places (countries, cities)
Present Continuous
Present Continuous
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect
Present Perfect
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Question form
Question form
School
Sexism
Sexism
Sexism
Sexism
Sexism
Simple Past
Simple Past
Simple Past
Simple Past

With a little help of my friends
Friends never say goodbye
Wannabe
Three little birds
Drive
If only
Donřt tell me
Donřt lie
Bittersweet symphony
Proud
We get what we give
Ironic
American life
Material girl
Music
Sweet child ořmine
Shalalalala
Hello goodbye
Hand in my pocket
High
Donřt stop dancing
Lucky man
Walk on
Sweet dreams
Push
Itřs not right but itřs ok
Uninvited
Looking for love
This ainřt a love song
Misunderstood
It must have been love
Itřs my life (video clip)
Luka
I will survive
Photograph
Iřve got a girl
Wake up
Tomřs diner
Iřm with you
Breaking free
I still havenřt found what Iřm
looking for
Have you ever seen the rain
Iřve had the time of my life
These days
In the shadows
Eternal flame
Welcome to my life
Another brick in the wall
Man! I feel like a woman
Boys donřt cry
Express yourself
What it feels like for a girl
Girls wanna have fun
Because you loved me
Because of you
Yesterday
I remember you
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Joe Cocker
Backstreet Boys & Elton John
Spice Girls
Bob Marley
The Cars
Hanson
Madonna
The Black Eyed Peãs
The Verve
Heather small
New Radicals
Alanis Morissette
Madonna
Madonna
Madonna
Gunsřn Roses/ Sheryl Crow
Vengaboys
The Beatles
Alanis Morrisette
Lighthouse Family
Creed
The Verve
U2
Eurithmix / Marilin Manson
Matchbox 20
Whitney Houston
Alanis Morissette
Everything but the Girl
Bon Jovi
Bon Jovi
Roxette
Bon Jovi
Suzanne Bom
Gloria Gaynor
Nickelback
Lou Bega
Hilary Duff
Suzanne Veja
Avril Lavigne
High School Musical
U2 / Cher
Creedence
Bill Medley & Jennifer Warnes
Bon Jovi
The Rasmus
The Bangles
Simple Plan
Pink Floyd
Shania Twain
The Cure
Madonna
Madonna
Cindy Lauper
Celine Dion
Kelly Clarkson
The Beatles
Skidrow
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Simple Past
Simple Past
Simple Past
Simple Past Ŕ telling a story
Simple Past Ŕ telling a story
Simple Present Ŕ 3rd person
Simple present Ŕ question form
Simple Present Ŕ routine
Simple Present Ŕ routine
Simple Present 3rd person
Social problems
Social problems
Social problems
Social problems
Some / Any (someone, anybody)
Superlatives
Technology
The Alphabet Ŕ Spelling
There is/are
Time (clock)
Time (What time is it?)
Traveling Ŕ vacation
Traveling -vacation
TV, media
Used to
Used to
Used to
Used to
Used to
Used to X Would
Verb Tenses Ŕ revise all
Verb Tenses Ŕ revise all
Verb to be
Weather
Weather
Weather
Weather
Will
Will
Will
Wish
Wish
Wish
Wish

California Dreaming
I knew I loved you
I will survive
Last kiss
Skater boy
She loves you
I donřt know
Spending my time
I say a little prayer
The girl from Ipanema
Where is the love
These days
Boom
We are the world
Iřm with you
Inside out
Virtual insanity
Mambo number 5
Love profusion
Rock around the clock
What time is it?
Weřre going to Ibiza
Holiday
Real life
Photograph
I used to love her
When itřs over
No more ŘI love youřsř
This used to be my playground
Brak away
Again
Break away
You are so beautiful
I can see clearly now
Crying in the rain
Itřs raining men
Have you ever seen the rain
Truly, madly, deeply
Break away
Someday
Ugly
I wish you were here
I wish I could fly
Wish
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The Mamas and The Papas
Savage Garden
Gloria Gaynor
Pearl Jam
Avril Lavigne
The Beatles
Erica
Roxette
Diana King
Frank Sinatra & Tom Jobin
Black Eyed Peãs
Bon Jovi
System of a Down
Michael Jackson and All the Stars
Avril Lavigne
Bryan Adams
Jamiroquai
Lou Bega
Madonna
Bill Haley
High School Musical
Vengaboys
Madonna
Bon Jovi
Nickelback
Gunsřn Roses
Sugar Ray
Annie Lennox
Madonna
Kelly Clarkson
Lenny Kravitz
Kelly Clarkson
Joe Coker
Jimmy Cliff
A-há
Martha Wash and Rupaul
Creedence
Savage Garden
Kelly Clarkson
Sugar Ray
Bon Jovi
Pink Floyd
Roxette
Infected Mushroom
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LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A TRAVÉS DE GÉNEROS TEXTUALES
Elena Ortiz Preuss (FL-UFG)
RESUMEN: Este artículo presenta una propuesta de enseñanza de español por medio de géneros
textuales (GTs). Esa idea se justifica en el consenso teórico-metodológico de que se debe enseñar
lenguas, poniéndose de relieve el significado de la producción lingüística, o sea, la lengua en uso, y no
solamente el conjunto de reglas gramaticales y textos artificialmente producidos. Para mejor
contextualizar nuestra propuesta buscamos fundamentación en las teorías de adquisición de lenguas, en
los fundamentos metodológicos para la enseñanza, en las teorías sobre GTs, en modelos de intervención
pedagógica, en los Parâmetros Curriculares Nacionais y en las Orientações Curriculares Nacionais.
PALABRAS CLAVE: géneros textuales; enseñanza comunicativa; español.
RESUMO: Este artigo apresenta uma proposta de ensino de espanhol através de gêneros textuais (GTs).
Essa ideia se justifica no consenso teórico-metodológico de que se devem ensinar línguas, enfatizando-se
o significado da produção linguística, ou seja, a língua em uso, e não somente o conjunto de regras
gramaticais e textos artificialmente produzidos. Para melhor contextualizar nossa proposta buscamos
fundamentação nas teorias de aquisição de línguas, nos fundamentos metodológicos para o ensino, nas
teorias sobre GTs, em modelos de intervenção pedagógica, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas
Orientações Curriculares Nacionais.
PALAVRAS-CHAVE: gêneros textuais; ensino comunicativo; espanhol.

Introducción
Existe, actualmente, una especie de consenso teórico-metodológico según el cual la
enseñanza lenguas debe poner énfasis en la construcción del significado, o sea, debe partir de la
lengua en el uso social, y no de un conjunto de reglas gramaticales aisladas o textos
artificialmente producidos. Una vez que aprender una lengua es aprender a actuar en el mundo
por medio de ese sistema lingüístico (Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998; Orientações
Curriculares Nacionais, 20051). De ahí que nos parece adecuado desarrollar la enseñanza de
lenguas, en este caso el español, por medio de géneros textuales (a partir de aquí solamente
GTs), puesto que son fenómenos históricos intrínsecamente relacionados con la vida social y
cultural que ayudan a ordenar y estabilizar las actividades comunicativas cotidianas
(BAKHTIN, 2003).
Nuestro objetivo es presentar una propuesta de Ŗrecontextualizaciónŗ de actividades de
lectura y expresión escrita de textos de libros didácticos, a partir de la concepción de GTs. Para
mejor exponer nuestra propuesta, este artículo está organizado de la siguiente manera: en la
primera sección presentaremos algunas reflexiones teóricas sobre teorías de adquisición y
fundamentos metodológicos para la enseñanza de lenguas; en la segunda sección trataremos de
la concepción teórica sobre los GTs; en la tercera sección expondremos nuestra propuesta,
justificándola con las orientaciones de documentos oficiales brasileños para la enseñanza de
lenguas, a saber, Parâmetros Curriculares Nacionais y Orientações Curriculares Nacionais, y
discutiendo modelos de intervención pedagógica que pueden ser adoptados en la enseñanza de
lenguas, en este caso el español; en la cuarta sección presentamos un ejemplo de nuestra
propuesta; en la quinta y sexta sección se encuentran, respectivamente, las consideraciones
finales y las referencias.
Teorías de adquisición y metodología de enseñanza de lenguas.
El proceso de adquisición de lenguas es muy complejo y por ello, a lo largo del
tiempo han surgido diferentes teorías con la intención de explicarlo. Hasta la década del sesenta,
en que predominaba la teoría conductista, la adquisición lingüística era consecuencia de la
1. Desde aquí pasaremos a usar solamente las abreviaturas PCNs para los Parâmetros Curriculares
Nacionais y OCNs para las Orientações Curriculares Nacionais.
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formación de hábitos construidos a través del binomio ESTÍMULO-RESPUESTA y cuando
necesario REFUERZO. Respecto a la adquisición de LE, se consideraba que consistía en la
sustitución de los hábitos ya formados (LM) por nuevos (LE).2 Esa visión no era capaz de
explicar cómo las personas producían cosas que nunca habían sido entrenadas, así que a partir
de la revolución chomskyana, en que la adquisición pasó a ser vista como un proceso de
internalización de reglas abstractas, en lo que se refiere a la adquisición de LE, se creía que el
aprendiz, al ser expuesto a la lengua meta, formulaba y testaba hipótesis sobre determinadas
reglas, a través de la producción de frases en la LE. Pero esta visión también recibió críticas,
pues concebía la adquisición sin considerar el contexto, la interacción (PCNs, 1998).
Entonces surgió una nueva concepción defendiendo que la adquisición depende del
proceso de interacción entre los miembros de una comunidad lingüística (DURÃO, 2004). Para
el interaccionismo el éxito lingüístico está en la posibilidad y calidad de interacción con las
demás personas. No basta ser dotado biológicamente de capacidad lingüística; si no hay
contacto con otros hablantes no hay lenguaje.
Esas teorías3 están reflejadas en el campo de la enseñanza de lenguas a través de los
distintos métodos que surgieron: gramática y traducción, audiolingual, audiovisual, situacional,
enfoque comunicativo, enfoque por tareas, etc. El surgimiento del enfoque comunicativo se
debe a la crisis en los métodos que guiaban la enseñanza de lenguas y a las críticas que
Chomsky hizo a la teoría lingüística estructural, en su libro Syntactic Structures (1957). Para él,
la lengua es un sistema abstracto y su aprendizaje es un proceso inconsciente, poniéndose en
contra de la concepción skinneriana de los estructuralistas que daban mayor importancia a la
repetición y al refuerzo (cf. RICHARDS; RODGERS, 1998)
Candlin y Widdowson, basados en los lingüistas funcionales británicos, Firth y
Halliday, en los sociolinguistas americanos, Hymes, Gumperz y Labov, y en los filósofos,
Austin y Searle, afirmaban que la lengua es un instrumento de comunicación y que no es
suficiente tener conocimiento estructural, si no se alcanza una competencia comunicativa. En
ese sentido Dell Hymes, posicionándose en contra de las propuestas reduccionistas, respecto a la
naturaleza del lenguaje de Chomsky, nombró competencia comunicativa al hecho de lograr
conocimiento y habilidad para usar la lengua de acuerdo con los siguientes grados: a) el de
posibilidad: que se refiere a la gramaticalidad de la realización lingüística; b) el de factibilidad:
que se refiere a los medios de actuación de los interlocutores; c) el de aceptabilidad o
adecuación: que se refiere al contexto de una interlocución; d) el de ocurrencia: que se refiere a
lo que ocurre en la realidad. Hay que resaltar que ese concepto no es lo mismo que la
competencia lingüística de Chomsky, la cual se refiere a un conocimiento gramatical abstracto.
Widdowson (1995, p. 84) explica los contrastes entre las ideas de Chomsky y de Hymes:
...es que para Hymes la lingüística trata del lenguaje y para Chomsky no....
Para Chomsky la competencia es el conocimiento de algo mucho más
abstracto que el lenguaje... es el conocimiento gramatical como un arraigado
estado mental por debajo del nivel de lengua.

A lo largo del tiempo, el concepto de competencia comunicativa siguió recibiendo
atención de muchos investigadores. Canale y Swain (1980), por ejemplo, presentaron las
siguientes dimensiones para el concepto de competencia comunicativa: gramatical,
sociolingüística y estratégica. Pero Canale (1983), presentó una nueva clasificación para esas
dimensiones, en la cual distingue la competencia sociolingüística de la discursiva. De ahí que la
nueva clasificación involucró cuatro dimensiones o Ŗsubcompetenciasŗ a saber: Gramatical: el
conocimiento implícito y explícito de la estructura de la lengua; Sociolingüística: el
conocimiento y uso de reglas socioculturales y también del discurso; Discursiva: atención a los
elementos de cohesión y coherencia; Estratégica: uso de los medios de comunicación verbal y
2 En este artículo no se hace distinción entre los conceptos de: lengua materna (LM) y primera lengua
(L1); lengua extranjera (LE) y segunda lengua (L2); adquisición y aprendizaje. O sea, serán considerados
sinónimos, aunque hayan expertos que defiendan lo contrario.
3. Presentamos solamente las tres principales y más significativas, desde nuestro punto de vista.
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no verbal como facilitadores en la conversación. Esos subcomponentes de la competencia
comunicativa son muy semejantes a los cuatro grados presentados por Hymes y anteriormente
expuestos.
Conforme Cenoz Iragui (2005), aunque el modelo de Canale y Swain (1980) y Canale
(1983) hayan tenido gran importancia en las últimas décadas, Bachman (1990) también presentó
un modelo en el cual distingue la competencia organizativa y la competencia pragmática. La
competencia organizativa abarca las Ŗsubcompetenciasŗ gramatical (conocimiento del uso
lingüístico) y textual (conocimiento de la organización textual). La competencia pragmática
incluye las Ŗsubcompetenciasŗ ilocutiva (reconocimiento de la aceptabilidad del enunciado) y
sociolingüística (reconocimiento de la adecuación del enunciado). Una versión más reciente fue
presentada por Bachman y Palmer (1996), en la cual redimensionan la competencia pragmática
(involucrando conocimiento léxico, conocimiento funcional y conocimiento sociolingüístico) y
se incluye la competencia estratégica. Por otra parte, el modelo de Celce-Murcia, Dörnyei y
Thurrell (1995) incluye las siguientes competencias: discursiva, lingüística, accional (que se
refiere a las competencias ilocutiva y pragmática mencionadas en modelos anteriores),
sociocultural y estratégica. Conforme lo expuesto, se observa que los modelos posteriores
añadieron al modelo de competencia comunicativa, con cuatro Ŗsubcompetenciasŗ, propuesto
por Canale (1983), las dimensiones sociocultural y pragmática, aunque con distintas
denominaciones (ABADÍA, 2005).
Para Richards y Rodgers (1998, p.74), la enseñanza comunicativa considera que:
1. La lengua es un sistema para expresar el significado.
2. La función principal de la lengua es la interacción y la comunicación.
3. La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y comunicativos.
4. Las unidades fundamentales de la lengua no son solamente los elementos
gramaticales y estructurales, sino las categorías de significado funcional y
comunicativo tal como se manifiestan en el discurso.

De ahí que para el enfoque comunicativo lo importante es el estudio de la lengua en
uso contextualizado, en donde la estructura sirve de apoyo a la función comunicativa. Ese
abordaje busca una enseñanza interdisciplinaria con el objetivo de desarrollar las cuatro
destrezas lingüísticas (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión
escrita) y, de esta forma, llegar a la competencia comunicativa que debe ser la meta de la
enseñanza de lenguas. Eso no significa que la enseñanza debe resumirse exclusivamente a la
producción de diálogos breves, que deben ser repetidos y memorizados, ni que la extinción de la
gramática garantice el éxito comunicativo. Al contrario, esta reducción de lo que se nombra
Ŗcomunicativoŗ a simple práctica de diálogos puede ser perjudicial. De acuerdo con Brown y
Yule (apud LLOBERA, 1995, p. 7) ŖLos estudiantes que son sólo capaces de producir
intervenciones cortas sufrirán una gran frustración al intentar hablar una lengua extranjeraŗ.
Cabe añadir que la enseñanza comunicativa tiene una base teórica ecléctica que
presenta los principios orientadores de la práctica, pero no conlleva un método específico. Por
este motivo, surgieron diferentes abordajes de base comunicativa como el enfoque
comunicativo moderado y el enfoque por tareas, por ejemplo. (SANTOS GARGALLO, 1999).
Sin embargo, hay expertos que defienden que estamos en una era post-método, pues no hay un
método que sea Ŗel mejorŗ, o que abarque todos los posibles contextos y aprendices de lenguas.
En este sentido, se defiende una visión metodológica ecléctica que involucre todas las
necesidades y la dinámica de cada contexto de enseñanza/ aprendizaje (NUNAN, 1995;
BROWN, 1994; PRABHU, 1990)
A continuación, presentaremos una breve reflexión teórica sobre los géneros
textuales.
Los géneros textuales (GTs)
De acuerdo con Bakhtin (2003) y Bronckart (1999), la comunicación verbal sólo ocurre
a través de algún género textual, pues la lengua se caracteriza como una forma de acción
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histórico-social. La realidad está constituida por la lengua a la vez que la constituye, o sea, Ŗla
lengua pasa a integrar la vida a través de enunciados concretos (que la realizan); es igualmente a
través de enunciados concretos que la vida entra en la lenguaŗ (BAKHTIN, 2003, p. 265).4
Conforme el autor (op.cit), el enunciado es la unidad real de comunicación discursiva y
los géneros son tipos relativamente estables de enunciados, elaborados por los más diversos
campos de comunicación. Esa definición originó problemas en su comprensión, porque las
palabras Řtiposř y Řenunciadosř poseen, en la lingüística más tradicional, significados distintos a
los de la concepción bakhtiniana. Para la lingüística estructural que focaliza la lengua como un
sistema, la palabra Řtipoř se refiere a la clasificación textual basada en unos criterios formales
(texto narrativo, descriptivo y argumentativo, por ejemplo) y la palabra Řenunciadoř es sinónima
de frase u oración. Sin embargo, para Bakhtin (2003, p. 272), el enunciado hace parte del
mundo de las relaciones dialógicas, pues Ŗes un eslabón en la corriente complejamente
organizada de otros enunciadosŗ y es materializado de diferentes formas, o sea, géneros, cuyos
rasgos comunes son constituidos históricamente en las situaciones de interacción humana y son
reconocidos por los hablantes.
Los géneros textuales (enunciados) se caracterizan por aspectos externos e internos. Los
aspectos externos involucran la esfera de actividad humana y el contexto socio-histórico y
económico, una vez que se realizan en textos situados en comunidades de prácticas sociales
típicas y en dominios discursivos específicos; así, como prácticas socio-históricas, ayudan a
ordenar y estabilizar las actividades comunicativas cotidianas. Los aspectos internos, a su vez,
abarcan la construcción composicional, el contenido (temático) y el estilo del lenguaje (recursos
lexicales, fraseológicos y gramaticales). Pero los géneros textuales son mucho más
caracterizados por sus funciones comunicativas, institucionales y cognitivas que por sus
aspectos lingüísticos y estructurales. (BAKHTIN, 2003).
En resumen los GTs son la materialización de la lengua, lo que posibilita la interacción
humana. En ese sentido, pueden ser usados como punto de partida para el desarrollo de una
enseñanza/ aprendizaje de lenguas bajo el Enfoque Comunicativo. De este tema vamos a tratar
en la próxima sección.
La enseñanza-aprendizaje de lenguas a través de géneros textuales
De acuerdo con los PCNs (1998) el conocimiento de una lengua extranjera contribuye
para la formación integral del aprendiz y ese saber puede ser desarrollado según una visión
sociointeraccional del lenguaje y del aprendizaje. O sea, en esos documentos se defiende que el
aprendizaje de una LE representa una nueva forma de actuar en el mundo y de ejercer la
ciudadanía, así, el contexto de enseñanza-aprendizaje debe prever contextos de interacción en
los que los procesos cognitivos se generen para desarrollar la competencia comunicativa del
aprendiz.
Las OCNs (2005), a su vez, reiteran la importante función social de la enseñanza de LE,
señalada por los PCNs (op.cit.), en lo que se refiere a la formación ciudadana y ponen de relieve
la importancia de trabajar la LE por medio de prácticas de letramiento y multiletramiento, pues
abarcan procesos de construcción de significación; usos heterogéneos del lenguaje; y modos
culturales de comunicación. De acuerdo con las OCNs, aprender una LE no es sinónimo de
dominar/memorizar la gramática de esa lengua, sino de adquirir competencias y habilidades de
expresión y actuación social. Esas concepciones se apoyan en los principios de la enseñanza
comunicativa, cuyo punto inicial es el contexto de uso; no la regla gramatical.
Conforme esas consideraciones, nos parece importante desarrollar el proceso de
enseñanza y aprendizaje de lenguas, por medio de los GTs, que son, conforme Marcuschi
(2005), entidades comunicativas. Esa idea encuentra apoyo en los estudios de Cassany (2005)
quien afirma que la propuesta que adopta el concepto de género como eje central de la
4. Todas las traducciones en este texto son de mi responsabilidad.
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enseñanza de L2 abarca los enfoques gramatical y comunicativo de enseñanza de la producción
escrita de L2/LE.5
Schneuwly & Dolz (2004) presentaron el modelo denominado secuencias didácticas
(desde aquí sólo SDs) como siendo una forma de enseñar la expresión oral y escrita en las
escuelas. Para los autores (op.cit) las SDs son un conjunto de actividades escolares organizadas
de manera sistemática alrededor de un género textual (oral o escrito), que incluyen actividades
para más de una clase y abarcan básicamente:
a) la presentación de la situación, en la que se describe detalladamente la tarea de
producción oral o escrita. Esta fase incluye dos dimensiones: la primera que se
refiere al proyecto, en que se define qué género textual será trabajado, a quién
está destinado, quién participará y cómo será la producción; la segunda
dimensión incluye el contenido temático con el que se va a trabajar;
b) la producción inicial, que permite que el profesor evalúe el desempeño inicial
de los aprendices y ajuste las actividades siguientes de acuerdo con sus
necesidades;
c) los módulos, son los momentos de llevar a cabo las actividades y ejercicios,
conforme las necesidades del grupo. Se pueden plantear actividades para sanar
las dificultades de los alumnos en lo que se refiere a la situación de
comunicación, al tema, a la producción del texto (estructura textual, gramática y
vocabulario);
d) la producción final, en la que el alumno demuestra las habilidades adquiridas a
lo largo de la secuencia.
Por otra parte, creemos que el trabajo con GTs también puede ser desarrollado a partir
de tareas, pues la tareas promueven contextos de uso del lenguaje y presentan la ventaja de la
flexibilidad temporal, o sea se puede planificar tareas para una clase, o para una quincena, o un
mes; va a depender del tipo de tarea final que el profesor se plantee. Conforme Martín Peris
(1999), la tarea tiene una extensión reducida (una o dos clases, por ejemplo), si comparada con
un proyecto (que puede tener la duración de un curso) Las SDs por su estructura, generalmente,
van a exigir un período de tiempo superior a dos clases, pero las tareas no. Se diseñan diferentes
tareas previas en las que se trabajan los elementos necesarios (presentar modelos de textos,
actividades de comprensión y expresión, ejercicios de gramática y vocabulario, práctica y
muestras funcionales, etc…) para la consecución de una tarea final (que es la meta) (ABADÍA,
2000). Con el propósito de cumplir la tarea, los aprendices interactúan entre sí lo que les hace
desarrollar su competencia comunicativa. Para Abadía (2000, p. 108), la ŖEnseñanza Mediante
Tareas reivindica el proceso de comunicación, y no el resultado del proceso de comunicación,
como articulador de la programación del cursoŗ.
Cabe añadir que al diseñar nuestra propuesta llevamos en consideración algunas razones
de orden práctico: a) se puede desarrollar prácticas eclécticas de enseñanza; b) estamos
pensando en los profesores que actúan en la enseñanza de español en Brasil y que muchas veces
cuentan con el manual de enseñanza como único recurso didáctico para su labor profesional;
además, bien sabemos que los recursos de la internet aún no están tan presentes en las escuelas
y en la vida de muchos alumnos como se cree; y, c) los profesores que se disponen a buscar
otros recursos didácticos, muchas veces no tienen condiciones de suministrar las fotocopias a
sus alumnos. En resumen, buscamos una manera de desarrollar actividades de enseñanza,
significativas y actualizadas, a partir de la recontextualización de textos que aparecen en libros
5. Aunque nuestra propuesta esté ejemplificada con géneros escritos, nos parece totalmente compatible
con la enseñanza de los géneros orales, pero hay que hacer adaptaciones metodológicas. En las prácticas
interactivas orales, se dispone de poco tiempo para planificar lo dicho, es necesario tener una buena
capacidad de comprensión auditiva, conocer los recursos no-verbales que actúan en la comunicación,
etc… (PINILLA GÓMEZ, 2005). Por eso, el trabajo con los géneros orales y el desarrollo de la expresión
oral debe respetar particularidades como la inmediatez y espontaneidad típicas de la oralidad.
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didácticos,6 bajo la concepción teórica de los GTs. Pretendemos de esa manera ofrecer
fundamentos teóricos y prácticos para que el profesor pueda ejercitar esa habilidad y sea el autor
de otras recontextualizaciones.
En la planificación a partir de GTs, así como en cualquier otra programación
pedagógica, hay que plantearse objetivos, contenidos y actividades plausibles, pues, por
ejemplo, sería inconcebible intentar desarrollar en los alumnos la capacidad argumentativa a
partir del género receta culinaria, ya que ese género discursivo se centra en la simplicidad de las
instrucciones. Para esa capacidad, serían más útiles: una carta del lector, un editorial, un artículo
de opinión, etc…
Para ese trabajo de recontextualización se propone: a) ofrecer actividades de prelectura
adecuadas al contexto de enseñanza aprendizaje; b) profundizar las actividades de comprensión
incluyendo lectura comprensiva (que busca los propósitos del texto, ideas principales y
secundarias, etc…) y analítica (que analiza los recursos lingüísticos utilizados y la estructura del
texto) (CASSANY, 2005); c) ofrecer oportunidad de producción a partir del género analizado.
Es importante subrayar que, al idealizar las actividades aquí discutidas, pusimos
atención especial en algunos componentes de la intervención pedagógica. En los ejercicios de
comprensión lectora incluimos preguntas para activar el conocimiento previo (de mundo;
lingüístico y textual) del aprendiz. De acuerdo con Kleiman (2002), la comprensión de un texto
depende del conocimiento previo del lector, que abarca los conocimientos lingüístico, textual y
de mundo o enciclopédico. El conocimiento lingüístico ayuda en el procesamiento del texto y
está relacionado con la estructura y organización del sistema lingüístico. El conocimiento
textual involucra Ŗel conjunto de nociones y conceptos sobre el textoŗ (KLEIMAN, 2002, p.
16). El conocimiento de mundo o conocimiento enciclopédico se refiere al "conocimiento que el
lector tiene sobre el asunto que le permite hacer las inferencias necesarias para relacionar
diferentes partes discretas del texto en un todo coherenteŗ (KLEIMAN, 2002, p. 25).
En lo que se refiere al análisis textual, tuvimos en cuenta que el texto es una práctica
social que refleja las elecciones lingüísticas del autor y por consiguiente sus intenciones (PCNs,
1998). Para Antunes (2000, p.16), Ŗanalizar textos es intentar descubrir su composición, sus
partes, sus funciones, sus relaciones; en fin, sus regularidades, a pesar de la inmensa diversidad
de tipos, géneros, funciones, objetivos, formatos que pueden presentarŗ. Eso se hace posible a
través de cuestiones sobre cómo se presenta la información en el texto (qué estrategias y
recursos son usados), quién la escribió, a quién está dirigido dicho texto, para qué, cuándo y por
qué fue escrito. De acuerdo con las OCNs (2005), ese análisis posibilita la percepción sobre el
desarrollo de la interacción verbal entre individuos, el perfeccionamiento de las habilidades
comunicativas y el progreso del letramiento.
El análisis lingüístico es necesario en el aula de lenguas, porque el significado y el valor
de uso de las palabras son determinados por el contexto en el que tales palabras están insertadas.
En este sentido, trabajar la gramática a partir de un texto sería una manera de reflexionar sobre
la lengua en uso partiendo de funciones comunicativas explícitas. Por pensar de esa forma,
decidimos trabajar con la gramática dentro de un contexto significativo, es decir, a partir de un
género textual, pues nuestro objetivo es desarrollar la competencia comunicativa del aprendiz
sin dejar de, también, enfocar la forma de la lengua.
La producción textual siguió el tipo de GT analizado (en el caso una historieta), pues
debe ser consecuencia de un trabajo de análisis textual (o sea, la lectura sirviendo como
estímulo para la escritura) y basarse en los siguientes principios: qué decir, a quién se lo dice,
cómo decir, etc… Las OCNs (2005) afirman que la práctica escrita también puede ser un
ejercicio de letramiento, a la vez que se posibiliten contextos auténticos de uso de la lengua, o
sea no sólo producir texto para que el profesor evalúe, sino intercambiar informaciones con
6. No vamos a preocuparnos en reflexionar sobre la calidad de los libros didácticos (LD) por dos razones:
1) creemos que el LD no es algo calificado solamente en sí mismo, sino que el contexto de uso (personas
involucradas, objetivos y programa) también contribuye para la valoración del material; 2) creemos que
cabe al profesor ejecutar esa tarea de a analizar si el LD es adecuado a las necesidades del grupo con el
que se va a trabajar y si necesita algún complemento. Eso no quiere decir que no reconozcamos que hay
muchos manuales problemáticos en el mercado, pero ese no es efectivamente nuestro propósito.
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alguien; participar de prácticas significativas de escritura (usando los recursos de la internet, por
ejemplo). Además de eso, es importante enfatizar, se debe ejercitar la escritura y rescritura de
los textos, para que el aprendiz pueda perfeccionar su habilidad de expresión escrita. Para
Cassany (2005), escribir es una tarea cognitiva compleja que abarca procesos como:
planificación (qué decir, cómo, por qué, etc…), textualización (secuenciación de ideas,
cohesión, coherencia, progresión temática, etc…) revisión y retextualización.
La enseñanza de español por medio de un género textual: una propuesta
En esta sección vamos a exponer un ejemplo de nuestra propuesta. El género es una
historieta, cuya comprensión y producción involucra mezclar lenguaje verbal y no-verbal. Es
importante explicar que el libro de donde fue sacado el texto de análisis no tenía la
preocupación de desarrollar la comprensión textual, sólo lo usó para exponer algunas
divergencias lingüísticas del español. A continuación presentamos nuestra propuesta de
actividades
Conocimiento previo:
En una familia las personas tienen objetivos y preocupaciones. ¿Esos objetivos y
preocupaciones serían iguales para todos? ¿Por qué?
¿Podrías citar algunas preocupaciones de tu familia?
¿Te gustan las historietas? ¿Por qué?
¿Conoces alguna historieta en español?
¿Conoces personajes famosos de las historietas? ¿Cómo son?
¿Cuáles son las características de las historietas?

(BRUNO, F.C. MENDONZA, M.A. Hacia el Español: curso de lengua y cultura hispánica. Intermedio.
2ª ed. São Paulo: Saraiva, p.38, 2002)
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Comprensión Oral:
¿Por qué Pantuflo estaba contento?
¿Cuál fue la expectativa de los niños?
¿De qué reclamó la mujer?
Comprensión Escrita:
1) El personaje Pantuflo llega a casa muy contento.
a) Di cuál es el motivo de su alegría.
b) Comenta la reacción inicial de los hijos. Justifica.
2) Cita las acciones de los personajes en los recuadros 1, 3 y 4.
3) En los recuadros 4 y 6 hay una imagen que se refiere a los movimientos de los personajes.
Identifícala.
4) Al describir cómo está la barba de Pantuflo, su familia hace comparaciones.
a) Cita cuáles son esas comparaciones.
b) Di con qué compararías la barba del personaje.
5) Identifica la imagen que representa la acción de pinchar.
6) La mujer y el hijo reclaman de la barba de Pantuflo.
a) Explica cuál fue el argumento de él a la reclamación de su mujer.
b) Comenta qué hizo Pantuflo cambiar de opinión respecto a la barba.
7) Observa las expresiones ŖMi Pantuflínŗ y ŖSoy todo tuyoŗ.
a) Determina el sentido de las palabras subrayadas.
b) Explica a qué personas se refieren.
c) Elabora nuevas frases utilizando cada una de las expresiones
8) Compara las expresiones subrayadas en ŖSoy todo tuyoŗ y ŖManías tuyasŗ.
a) Explica en qué aspecto las formas son semejantes.
b) Identifica cuáles son las diferencias entre ellas
c) Elabora frases utilizando esas expresiones.
9) Observa las expresiones Ŗos traigoŗ y Ŗvenid prontoŗ.
a) Explica a qué personas se refieren.
b) Determina en qué contextos se puede utilizar las palabras subrayadas.
10) Ahora haz lo mismo con las siguientes expresiones: Ŗte merecesŗ y Ŗaféitateŗ.
11) Explica cuál es la forma de tratamiento utilizada entre las personas de tu familia. Cita dos
ejemplos.
Producción textual:
Observa los dibujos y, escribe en los globitos lo que piensas que están diciendo los
personajes.
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(QUINO, 10 años con Mafalda. Buenos Aires: Ediciones de la flor, p.16,1992)

Consideraciones finales
El objetivo de ese artículo es presentar una propuesta de enseñanza comunicativa a
partir de GTs, puesto que son paradigmas teóricos que pueden ser combinados en la práctica de
enseñanza/ aprendizaje de lenguas. Ambos comparten una visión sociointeraccional del
lenguaje, o sea, consideran que la lengua es una práctica social. Nuestra propuesta expone una
práctica que nombramos recontextualización de textos que aparecen en libros didácticos, por
considerar que ése es un recurso común a todos los profesores, pero, muchas veces, necesita
complementación. Propusimos una actividad de comprensión lectora a partir de la activación del
conocimiento previo del alumno y enseguida planteamos preguntas sobre la construcción
composicional, el contenido (temático) y el estilo del lenguaje presentes en la historieta y que la
constituyen, o sea el análisis lingüístico fue hecho dentro de un contexto. La producción textual
está relacionada con el género analizado, lo que supone un mayor aprendizaje para el alumno.
En fin, pretendimos ofrecer fundamentos teóricos y prácticos para que el profesor sea autónomo
para recrear/recontextualizar actividades adecuándolas a sus objetivos y necesidades de su
grupo de alumnos; y, evidenciar las posibilidades de desarrollar la enseñanza a partir de GTs
con los recursos disponibles y en consonancia con los PCNs (1998), con las OCNs (2005) y con
lo que se plantea para una clase comunicativa.
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LA GASTRONOMIE ET L‟ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
Christian Nicolas René Gouraud (FL-UFG)
RÉSUMÉ : Pendant la PCC (Pratique comme Composante Curriculaire), quelques étudiants ont fait une
recherche dans les restaurants de Goiânia afin d‟élaborer un cahier de recettes de plats français en
portugais et en français. La cuisine française est l‟une des plus variées du monde et prenant quelques
recettes de ce travail de recherche, nous avons montré qu‟il est possible d‟apprendre la langue française
de manière divertissante : vocabulaire, grammaire, temps verbaux, exercices oraux, géographie et
histoire sont quelques-unes des activités que le professeur peut développer dans la salle de classe avec
ses élèves.
MOTS-CLÉS : FLE ; gastronomie.
RESUMO: Durante a PCC (Prática como Componente Curricular), alguns estudantes fizeram uma
pesquisa nos restaurantes de Goiânia com finalidade de elaborar um caderno de receitas de pratos
franceses em português e em francês. A culinária francesa é uma das mais variadas do mundo e usando
algumas receitas deste trabalho de pesquisa, mostramos que é possível aprender a língua francesa de
maneira divertida: vocabulário, gramática, tempos verbais, exercícios orais, geografia e história são
algumas das atividades que o professor pode desenvolver na sala de aula com seus alunos.
PALAVRAS-CHAVE: FLE; gastronomia.

La gastronomie, ou la bonne cuisine, est sans aucun doute lřun des attraits de la France
et un sujet de discussion très utile lorsque lřon est professeur de FLE. Mais, bien souvent, celuici se demande comment employer cette source si riche, tant au niveau grammatical que culturel,
dans la salle de classe. Bien entendu, il existe de nombreuses formes dřutilisation et lřobjet de
ce travail est dřen montrer quelques-unes.
Tout dřabord, il faut relativiser ce que certains pensent, cřest-à-dire que la cuisine
française est la meilleure du monde. Il nřexiste pas une cuisine française mais des cuisines
françaises, comme au Brésil le voyageur peut apprécier des cuisines brésiliennes. La France,
malgré sa superficie, environ 15 fois plus petite que le Brésil, possède des frontières terrestres
avec six pays, la Belgique, le Luxembourg, lřAllemagne, la Suisse, lřItalie et lřEspagne. Il est
alors évident de penser que chaque région limitrophe avec ces pays subit une influence, aussi
bien linguistique que culinaire. À partir de lřétude des plats régionaux, le professeur peut
enseigner à ses élèves des notions de géographie, dřhistoire et de culture.
LřAlsace, par exemple, région du nord-est de la France faisant frontière avec
lřAllemagne, était une province allemande jusquřen 1678, date à laquelle elle fut annexée à la
France. En 1871, après la guerre franco-prussienne, elle a été intégrée à lřEmpire allemand. En
1919, suite à la victoire française de la Première Guerre mondiale, elle redevient française. Au
début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, lřAllemagne en reprend possession pour
finalement être rattachée à la France lors de la Libération de Strasbourg en novembre 1944. Il
est alors facile dřimaginer que la population alsacienne a dû sřadapter aux différentes périodes
historiques de sa région, assimilant de nouvelles mœurs, une nouvelle langue et ajoutant leurs
coutumes. Aujourdřhui, certains plats français de cette région sont fameux : la choucroute, le
kouglof, les bretzels, le strudel ; sans compter la tradition viticole avec les Gewurztraminer,
Riesling ou Tokay.
De la même manière, la Corse, île située en Méditerranée et fameuse pour être le lieu de
naissance de Napoléon Bonaparte (AJACCIO, 1769), a été alternativement italienne et française
du XVIème au XVIIIème siècles pour finalement faire partie intégrante de la France à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Il nřest pas étonnant alors de trouver comme particularités
culinaires des plats comme le prizuttu (jambon cru), le salamu (saucisson) ou même le figatellu
(saucisse de foie), termes dřailleurs plus faciles à comprendre par les Brésiliens que par les
Français de Métropole.
Ainsi lřenseignant de FLE peut montrer à ses élèves divers aspects de la France. Il peut
également, à partir de noms de recettes françaises et à lřaide de lřInternet, de dictionnaires ou de
manuels de cuisine, réaliser des questionnaires afin que les étudiants apprennent le nom des
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régions françaises. Voici un exemple de quiz réalisé lors du minicours La gastronomie et
l‟enseignement du français :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

De quel département est originaire la piperade, plat à base de tomates et de poivrons
rouges ?
Quel est le lieu dřorigine du coq au vin ?
Lřentrecôte de Bercy est une spécialité de quel coin de France ?
Les tartines gratinées au Saint Maure est une entrée de quelle région ?
Lřéclade dit aussi lřéglade, plat à base de moules vient de ...
La ratatouille est un plat célèbre, typique de ... ?
Dans quelle région déguste-t-on à lřorigine le gratin d‟endives dit aussi gratin de chicons ?
La pomme dauphine est une spécialité de ...
Dans quelle région déguste-t-on le meilleur cassoulet ?
La célèbre fondue, aux nombreuses variantes, a vu le jour en ...
La poule au blanc quřon accompagne traditionnellement dřune sauce à base dřœufs et de
crème, est originaire de ...
La pansette de Gerzat, produit du terroir à base de panse dřagneau, est une spécialité locale
dans quelle région ?
De quelle région est originaire le pâté aux prunes ?
La flamiche, tarte à base de fromage, vient de quelle région ?
La bouillabaisse, célèbre plat de poissons, est à déguster de préférence en ...
La garbure est un potage à base de chou, spécialité régionale de ...
La glace Plombières est une spécialité locale dans quelle région ?
Le gâteau de pomme de terre vient de quel coin de France ?
La choucroute est un plat nourrissant de quelle région ?
Le tourin est une soupe à lřail qui a vu le jour en ...

Outre lřemploi des recettes de cuisine pour enseigner la géographie et lřhistoire de la
France, le professeur a la possibilité dřexpliquer la grammaire. En effet, comme le montrent les
deux recettes données en exemples ci-dessous, lřenseignant peut travailler avec ses élèves les
partitifs, le mode impératif et en plus le vocabulaire.
Exemple 1 :

Les Crêpes

Ingrédients :

- 250 g de farine ;
- 3 ou 4 œufs ;
- ½ litre de lait ;
- 1 cuillère à soupe de beurre fondu ;
- un peu de sucre ;
- 1 paquet de sucre vanillé ;
- 1 pincée de sel.

Préparation :

- Mettez la farine, les œufs et le sel dans une terrine. Mélangez jusquřà ce que
la pâte soit lisse.
- Délayez, petit à petit, avec le lait froid. Ajoutez le beurre fondu, le sucre et le
sucre vanillé. Laissez reposer 2 heures environ.
- Faites cuire les crêpes à feu vif, à la poêle graissée avec un peu de beurre.
Versez juste assez de pâte pour en couvrir le fond. Dès que la crêpe commence
à dorer dřun côté, retournez-la avec une spatule en bois.
- Servez les crêpes au fur et à mesure, ou faites-les à lřavance et réservez-les au
chaud, couvertes dřune feuille dřaluminium, jusquřau moment de servir.

Exemple 2 :
Ingrédients :

Piperade
- 2 poivrons rouges doux ;
- 2 poivrons verts ;
- 3 oignons ;
- 1 gousse dřail haché ;
- 6 tomates bien fermes ;
- 8 œufs ;
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- 3 cuillères à soupe dřhuile dřolive ;
- du thym ;
- du laurier ;
- 2 cuillères à soupe de lait ;
- du sel ;
- du poivre.
Préparation :

- Faites fondre les poivrons découpés en fines lanières dans une cocotte
contenant de lřhuile. Laissez-les cuire 30 mn à feu doux.
- Dans un poêlon, faites fondre les oignons achés et lřail écrasé dans le reste de
lřhuile.
- Ajoutez les tomates pelées, épépinées, le sel, le poivre, le thym et le laurier.
- Laissez cuire à petit feu pendant 15 minutes.
- Mélangez les deux préparations .
- Cassez les œufs entiers, battez-les dans un grand saladier, avec poivre, sel et
deux cuillères à soupe de lait ;
- Faites cuire votre omelette (baveuse ou bien dorée, selon les goûts). Couvrez
lřomelette des légumes. Déposez-la sur un grand plat rond, servez vos convives
en découpant des quartiers comme sřil sřagissait dřune tarte.

Dans lřexemple 1, les crêpes, le professeur peut travailler le mode impératif, expliquant
sa formation et son emploi - conseil, ordre, devoir, demande, information - dans ce cas précis
lřinformation. La première chose à faire découvrir par les élèves est la reconnaissance des
verbes à lřimpératif : mettez (mettre), mélangez (mélanger), délayez (délayer), ajoutez (ajouter),
laissez (laisser), faites (faire), versez (verser), retournez-la (retourner), servez (servir), faites-les
(faire), réservez-les (réserver). Puis, les élèves devront tenter dřexpliquer la formation, cřest-àdire à partir du présent de lřindicatif et le cas des verbes irréguliers. Le professeur devra
également insister sur la position des pronoms compléments, comme dans les cas de retournezla, faites-les, réservez-les. Comme nous lřavons vu dans la première partie de ce travail, il est
possible aussi de travailler sur lřorigine des crêpes qui est un plat très répandu au Brésil sous
différentes formes comme crepe ou panqueca. En France, il existe la crêpe, généralement
sucrée et la galette, faite de farine de blé noir (sarrasin) et salée. Elles sont typiques de la région
Bretagne, dans lřouest.
Dans lřexemple 2, piperade, le professeur aura lřoccasion de travailler les articles
partitifs, cřest-à-dire du, de la, de l‟ comme dans les ingrédients du thym, du laurier, du sel, du
poivre. Il pourra alors faire une révision des articles indéfinis et définis et expliquer la
différence essentielle entre ces articles et les partitifs, ces derniers étant employés dans la
majorité des cas pour des choses non comptables ou abstraites. Cřest le cas des liquides en
général comme du café, de la bière, de l‟eau et des états comme du bonheur, de l‟ennui. De la
même manière que pour la recette des crêpes, les étudiants peuvent faire des recherches sur
lřorigine géographique et lřhistoire de la piperade. En fait, ce plat est du département des
Pyrénées Atlantiques, cřest-à-dire du Pays basque français, dřoù lřusage de produits tel que le
poivron, très répandu dans cette partie de la France.
Enfin, une idée intéressante en ce qui concerne la classe de FLE est celle qui existe en
France depuis 1990, La semaine du goût. Comme lřest expliqué dans le livre de civilisation La
France au quotidien (RŒSCH ; ROLLE-HAROLD, 2008),
Pour répondre à lřuniformisation des habitudes alimentaires, les
professionnels des métiers de bouche ont institué la semaine du goût, qui a
lieu chaque année au mois dřoctobre depuis 1990. Le but de cette initiative
est dřinciter les jeunes générations à découvrir de nouvelles saveurs, à
retrouver des aliments oubliés et le plaisir de sřalimenter sainement. La
semaine du goût a également pour ambition dřinformer la population sur
lřimportance dřune alimentation équilibrée, nécessaire pour prévenir
certaines maladies et lutter contre lřaugmentation inquiétante de lřobésité,
particulièrement chez les enfants.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

423

Pendant cette semaine, de nombreuses manifestations sont organisées dans
les établissements scolaires, les restaurants, les usines, les grandes surfaces
dřalimentation et sur les marchés.

Cela prouve combien la gastronomie fait partie de la vie quotidienne du Français et est
considérée comme une chose sérieuse, indépendamment de la classe sociale, la profession,
lřâge. Lřenseignant de FLE pourrait alors, comme en France, instaurer une semaine de cuisine
française où les étudiants prépareraient quelques plats traditionnels, connus ou non, afin
dřapprendre non seulement la langue par lřintermédiaire de lřenseignement classique,
grammaire, conjugaison, orthographe, mais aussi par la culture gustative, cřest-à-dire le goût.
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LA LECTURA CRÍTICA EN EL AULA DE E/LE*
Rosângela Rodrigues Lopes (C. E. Setor Palmito)
RESUMEN: Sabemos de la necesidad de formar al alumno como un ciudadano crítico-reflexivo en el
mundo actual. Y sabemos también de la función de la escuela en esa formación. El aprendizaje de una
lengua extranjera (LE) puede auxiliar en este proceso al trabajar con temas que sean importantes en la
vida de los alumnos (PCNs, 2005) y, así, orientarlos hacia la lectura crítica. En este artículo
pretendemos discutir a respecto de la enseñanza crítica, la lectura crítica y las estrategias de lectura,
además de presentar dos sugerencias de actividades.
PALABRAS CLAVE: lectura crítica; enseñanza crítica; estrategias de lectura; español.
RESUMO: Sabemos da necessidade de formar o aluno como um cidadão crítico-reflexivo no mundo
atual. E sabemos também da função da escola nessa formação. A aprendizagem de uma lengua
estrangeira (LE) pode auxiliar neste processo ao trabalhar com temas relevantes na vida dos alunos
(PCNs, 2005) e, assim, orientá-los para a lectura crítica. Neste artigo pretendemos discutir sobre o
ensino crítico, a lectura crítica e as estratégias de lectura, além de apresentar duas sugestões de
atividades.
PALAVRAS-CHAVE: leitura crítica; ensino crítico; estratégias de leitura; espanhol.

Introducción
Percibimos cotidianamente en las clases de español lengua extranjera (E/LE) la
dificultad que tienen muchos de nuestros alumnos para leer de forma crítica, es decir, leer,
entender y tener una opinión del texto leído. Muchos de esos estudiantes sólo comprenden lo
básico, lo literal y no llegan a los significados implícitos: aquello que no comprendemos o no
vemos o no está en el texto y que, por su ausencia o presencia, nos remiten a determinado
sentido. Es necesario leer lo que está por detrás de las palabras.
Para que el alumno haga una lectura más crítica es preciso, además de estar muy bien
informado, utilizar algunos recursos como las estrategias de lectura: inferir el significado de una
palabra e identificar el contexto en la comprensión textual.
El hecho de leer críticamente es imprescindible para todas las personas, pues influye en
su actuación como ciudadano que podrá no sólo participar con sus opiniones, sino cambiar y
transformar la sociedad en la que vive. Así, como profesores, podemos auxiliar a nuestros
alumnos a hacer una lectura más crítica sobre el mundo a su alrededor y a luchar por mejorarlo.
El español como lengua extranjera (E/LE) puede auxiliar al estudiante para que este
pueda ser más crítico al leer. El profesor podrá trabajar con varios textos de diversos asuntos y
de diversos campos y enseñarles a los aprendices algunas estrategias de lectura.
Pensamos que la función del docente va mucho más allá de Ŗtransmitir el conocimientoŗ
a los discentes, pues también tenemos una función social, de llevarlos a reflexionar, a pensar y a
actuar (GIROUX, 1990).
Así, en este artículo, proponemos una breve discusión a respecto de la enseñanza crítica,
la lectura crítica y las estrategias de lectura, además de presentar la sugerencia de dos
actividades teniendo en cuenta la lectura crítica.
De acuerdo con los Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 2005, p.53), Ŗla lectura
en E/LE tiene el objetivo de conducir el alumno a la reflexión, a la comprensión profunda y a
interactuar con lo leídoŗ.1 De esa forma, pensando, analizando, el estudiante podrá llegar al
pensamiento crítico.
*

Este artículo contiene algunas de las ideas desarroladas en la monografía de la Especialização en
Linguística Aplicada ao Ensino de Línguas, realizada en la Faculdade Araguaia, Goiânia, Goiás, bajo la
orientación de la profesora Ms. Luciana Paula Rosa dos Santos, con el título de Leitura Crítica e
Estratégias de Leitura em Língua Espanhola em turma do 3º ano do Ensino Médio.
1. Nos responsabilizamos por todas las traducciones hechas en este artículo.
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La lectura en LE tiene un papel mucho más amplio en la escuela, pues según Moita
Lopes (1996), puede auxiliar en la lectura en lengua materna. Es muy común escuchar de los
profesores de todas las asignaturas los problemas de lectura presentados por los alumnos y que
hoy día gran parte de ellos no sabe leer bien. Y este auxilio dicho por Moita Lopes equivale a
decir si el estudiante aprende a leer en LE consecuentemente eso le ayudará a leer en las demás
disciplinas. La lectura crítica en E/LE puede ampliar su visión de mundo, sus conocimientos y
su sentido crítico.
En fin, no comprender el significado implícito en un texto es no percibir la intención del
autor, es como estar delante de un montón de letras, palabras y no saber qué dicen.
Antes de hablar sobre lectura crítica comentamos, en el tópico siguiente, sobre la
enseñanza crítica, pues pensamos ser el eje para el profesor ser un crítico de sí mismo, es decir,
crítico de su propia labor y a respecto de la sociedad y del mundo.
Enseñanza crítica
Pensamos que el profesor debe ser crítico de su propio trabajo en el aula, siendo un
Ŗestudianteŗcontinuo. Eso significa que siempre debe estar estudiando y actualizándose, pero es
necesario también saber de su función, su papel en la comunidad escolar. Papel ese de carácter
social relacionado a la preparación del discente para Ŗenfrentarŗ el mundo, Ŗguiarlosŗ hacia la
actuación en el medio donde viven.
Meneghini (2004) cita Freire (1984) al decir sobre la contribución docente con la
educación al llevar sus alumnos al debate y a la participación activa. En el debate en el aula
puede haber varios puntos de vista, varias informaciones, varias opiniones, y ello, hace que el
alumno participe de su proceso de aprendizaje y de la construcción de su ciudadanía. A partir de
las varias visiones de su grupo el estudiante puede razonar y tener argumentos propios para
fundamentar su opinión.
De acuerdo con Shor y Freire (1986, p.18), Ŗel profesor precisa ser un aprendiz activo y
séptico en el aula, que invita a los estudiantes a ser curiosos y críticos […] y creativosŗ. Es
importante incitar a la duda en las clases, pues los aprendices no deben aceptar y creer en todo.
Tienen que dudar, cuestionar, analizar, proponer y posicionarse. Y es a partir de la duda que
pueden realizarlo, llegar a las respuestas, a las mudanzas y a las transformaciones.
Estos autores, también, discuten a respecto de la educación Ŗlibertadoraŗ y la definen
como Ŗuna perspectiva crítica sobre la escuela y la sociedad, la enseñanza con la meta de
transformación socialŗ que tiene como meta Ŗlibertarŗ al individuo de la Ŗcárcelŗ del
desconocimiento, de la ignorancia, de la no percepción del lugar que ocupa en la sociedad, de la
no percepción de la realidad social. Y posibilitar que el alumno tenga una visión amplia y crítica
sobre el mundo a su alrededor.
Ya Giroux (1990) destaca la necesidad de un debate público para mostrar a la sociedad
las condiciones de trabajo enfrentadas por los profesores de la escuela pública y su definición
como profesionales de la reflexión. Al hablar sobre esas condiciones este autor comenta sobre
la falta de recursos para trabajar; la falta de perfeccionamiento; la no participación en las
decisiones de medidas para el área, generalmente las decisiones son tomadas por personas que
no forman parte del grupo escolar y que son de otros campos que no el de la educación; y el
hecho de ser ignorado por la sociedad el papel que ocupa el docente en su trabajo de formar la
ciudadanía crítica y activa. Giroux, también, resalta el hecho de que los docentes son los
intelectuales que educan para la reflexión.
Y una educación Ŗlibertadoraŗ, como lo propone Freire, conlleva a percibir los
propósitos de los discursos presentes en la sociedad: lo que sugieren, cuáles son sus intenciones,
a cuál público están direccionados y a causa de que su meta es este público. Y, para lograrlo, es
preciso leer de manera más profundada, más crítica. Asunto este a ser tratado a seguir.
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Lectura crítica
El concepto de Kurland (2003) para lectura crítica es una lectura que va a exigir más
cuidado, más participación, más reflexión y más análisis. Lo que equivale a decir leer con
atención, participar del significado del texto y cuestionarlo.
La definición de Cassany (2003) es la de una lectura más compleja y exigente de
conocimientos previos y de respuestas por parte del lector. Para comprender lo que se afirma en
el texto el lector tiene que activar lo que ya conoce y añadirlo al texto y después tener su propia
opinión.
Además de esa definición, Cassany (2003, p. 3) citando a Gray (1960) apunta la
existencia de tres niveles de lectura: Ŗleer las líneasŗ, Ŗentre líneasŗ y Ŗpor detrás de las líneasŗ.
El primero nivel se refiere a la codificación, a lo literal. El segundo es entender lo implícito del
texto. Y el último tipo remite a percibir las intenciones del autor y a tener opinión propia sobre
ello. Este nivel irá definir los pasos para una lectura con más criticidad.
Moita Lopes (1996) opina sobre la función de la lectura en una LE, que es la de
exponer al estudiante a diversas maneras de ver el mundo, de ver su propia cultura y de ver a sí
mismo. Creemos que, al percibir la diversidad de pensamientos, ideas, costumbres y de
percibirse como ser humano, el discente puede reflexionar y, así, sentirse sujeto y parte
integrante de la sociedad. Y, actuando en el medio donde vive, está desarrollando el
pensamiento crítico.
Aún según Cassany (2003), vivimos en un mundo de muchas culturas, con muchos
conflictos y en el cual las cosas cambian de manera muy rápida. Y, para vivir en ese mundo, es
necesario formar al sujeto autónomo, que pueda leer, escribir y pensar de forma crítica.
Para ayudar al lector a tener más criticidad al leer, comentamos sobre las estrategias de
lectura en el próximo tópico.
Estrategias de lectura
De acuerdo con Motta-Roth (1998, p.26) Ŗpara que podamos formar lectores críticos
precisamos desarrollar en el alumno habilidades que le permita ver el texto en su totalidadŗ, es
decir, desenvolver en los alumnos Ŗrecursosŗ que les permita percibir no sólo lo explícito, lo
denotativo, el lenguaje verbal del texto, sino lo implícito, lo connotativo, el lenguaje no verbal,
las intenciones etc. Y esas habilidades podemos entenderlas como estrategias de lectura.
Según Farrell (2003), la enseñanza de las estrategias de lectura debe ser hecha de forma
eficiente para que los alumnos las utilicen de manera autónoma. Giovannini (1996) apunta que
la lectura no puede ser un acto pasivo, sino que el lector le da sentido a lo leído. El texto no
viene Ŗlistoŗ, es necesario que el lector le dé significado, es decir, que con su conocimiento
anterior participe del proceso, que añada sus saberes a lo que dice el texto para que el mismo
adquiera sentido. De esa manera, si el lector conoce y utiliza estrategias de lectura podrá
interactuar con lo leído al cuestionar, dialogar, suponer, hacer conclusiones.
Este autor resalta las tres condiciones para que se entienda un texto escrito: a)
Conocimientos del sistema: estructuras linguísticas; b) Conocimientos socioculturales:
costumbres, formas sociales etc. y c) Conocimientos del mundo/ del tema: informaciones, datos,
experiencia de vida, conocimientos previos.
En la primera actividad a ser presentada vamos a trabajar con las siguientes estrategias
de lectura: identificación del tema central (el asunto principal), del contexto (la situación), del
intertexto (relación con otros textos ya leídos), del argumento central (las ideas defendidas por
el autor), de las implicaciones de los argumentos presentados (las ideas defendidas por el autor
sugieren cuál conclusión), la inferencia (la deducción del significado) y posicionarse a partir de
la opinión del autor (presentar argumentos propios sobre la opinión del autor). Algunas de ellas
son citadas en Motta-Roth (1998) y Farrell (2003). Escogemos esas estrategias porque creemos
que son importantes etapas para el entendimiento del texto y para la formación del pensamiento.
Motta-Roth (1998) observa que al seleccionar un texto para lectura en lengua extranjera
el profesor debe analizarlo para saber cuáles estrategias podrán ser enfatizadas. Y cita como
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estrategias simples la comprensión textual a partir del contexto, la inferencia y la formulación
de hipótesis.
Farrell (2003), también, discute sobre algunos tipos de estrategias de lectura como la
inferencia, la identificación de ideas principales y la activación del conocimiento previo. Esas
tres estrategias corresponden, respectivamente, a razonar a partir de informaciones y, así, llegar
a una conclusión; a percibir las principales opiniones, juicios presentados en el texto y a activar
lo que ya se conoce para entender el texto.
A seguir sugerimos dos actividades, una a partir de un texto del blog de la cubana Yoani
Sánchez (2009), en el cual muestra un poco de la realidad socioeconómica del pueblo de Cuba y
la otra a partir de un texto del periódico cubano Granma.
Sugerencia de actividades
Actividad 1
Lee el siguiente texto y marca la alternativa correcta en las cuestiones de 1 a 5.
Pluriempleo y monosalario
Te pasas la vida deseando el dulce que ves a través del cristal y cuando te invitan a servirte las
porciones que quieras resulta que has perdido el apetito. El pluriempleo había dejado de ser una demanda
popular entre nosotros después de muchos años, teniéndolo como un imposible. Su autorización ha
llegado en un momento en que cuesta deslindar si se trata de un paso de avance o de un gesto de
desespero.
De todo el texto de la Nota Oficial aparecida en Granma, me sorprendió gratamente el permiso a
que los estudiantes de nivel medio y superior puedan buscar empleo y conservar, a la par, sus vínculos
docentes. Cinco años en los que no se podía trabajar y ganar un salario hacían que muchos desistieran de
entrar en la universidad, por no tener una familia capaz de costear ropa, alimentación y transporte durante
la etapa de estudiante. Sé muy bien de lo que hablo, pues mientras aprendía Filología Ŕy siendo ya madrehacía de guía de la ciudad de manera ilegal para poder mantenerme. Sólo así, pude llegar a obtener un
título que guardo en la última gaveta del armario. Conozco de muchos que hasta ayer debían hacer lo
mismo, empujados por motivos económicos a saltarse las leyes o a dejar los estudios.
Sin embargo, la aceptación del pluriempleo ha llegado tarde Ŕaún así, bienvenida sea- y tiene
como principal obstáculo la poca cuantía de los salarios. Tener dos ocupaciones no significará que se viva
el doble mejor, ni siquiera con una cuarta parte más de holgura. Lo que reciba el panadero por hacer
también un trabajo diurno como custodio no logrará que su familia desista del mercado negro, del desvío
de recursos o de la emigración. La cuestión no está en la autorización a emplearse en varios centros
laborales, sino en qué productos se pueden comprar con la devaluada moneda nacional. Los días tendrían
que tener unas trescientas horas, pues sólo así el pluriempleo nos proveerá de lo necesario para vivir.
Yoani Sánchez. In: <www.desdecuba.com/generaciony>. Acceso en 07/07/09
1- El tema central del texto es:
a) Comer dulce en Cuba es un lujo.
b) Los estudiantes de nivel medio y superior y sus familias.
c) Los cubanos pueden tener muchos empleos y aún así su sueldo no es suficiente a causa de la devaluada
moneda nacional.
2- Tiene que ver con el contexto presentado en el texto:
a) El pluriempleo pudo hacer que la gente tuviera una vida mejor.
b) El pluriempleo no ha resuelto las dificultades de supervivencia.
c) Con el pluriempleo no hay más trabajos ilegales.
3- El argumento central (opinión del autor) presentado por Yoani Sánchez es:
a) La aceptación del pluriempleo ha venido en buena hora.
b) Aunque los cubanos puedan tener varios empleos, su sueldo continua bajo y los obliga a saltarse las
leyes para sobrevivir.
c) El pluriempleo sirve para costear ropa, alimentación y transporte de los estudiantes.
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4- Los argumentos presentados implican en la siguiente conclusión:
a) El gobierno cubano le da el permiso al pluriempleo para beneficiar la población, pero eso no ocurre ya
que la moneda nacional es devaluada.
b) Los cubanos no tienen derecho de estudiar.
c) Las personas no más necesitan trabajar de forma ilegal.
5- La palabra Ŗdeslindarŗ, en el texto, significa:
a) aclarar o señalar
b) observar
c) ignorar
6- ¿Conoces alguna situación parecida a la que es presentada en el texto? Coméntala.
7- Posiciónate a partir de la opinión del autor del texto.

La actividad anteriormente presentada fue pensada para estudiantes de la Enseñanza
Media, pero dependiendo del nivel de los alumnos se puede poner preguntas más abiertas, las
discursivas de comprensión e interpretación, las que expresan la opinión. Sin olvidar que es
importante poner las cuestiones que exijan su posición sobre el tema, pues eso puede comprobar
que han entendido y que tienen sus propios argumentos a respecto.
Comentamos ahora las estrategias de lectura usadas en las cuestiones.
En la cuestión 1 la estrategia de lectura trabajada es la identificación del tema central
del texto (FARRELL, 2003), del asunto principal, de la problemática del pluriempleo con
monosalario. De este asunto se genera otros más: la enseñanza pública, la devaluación de la
moneda nacional, la emigración etc. En la cuestión 2 el contexto (MOTTA-ROTH, 1998) se
refiere a la situación del pueblo cubano, cómo vive el cubano en la actualidad en relación al
trabajo. En la 3 pedimos que el alumno identifique las ideas, qué considera, qué piensa la autora
sobre el pluriempleo, la labor, las oportunidades de trabajo en su país. En la 4, la estrategia es
identificar cuál la conclusión sugerida por los argumentos presentados por la autora, la
inferencia, la formulación de hipótesis (MOTTA-ROTH, 1998). En la 5 usamos la inferencia, el
alumno tiene que deducir el significado de una palabra del texto (MOTTA-ROTH, 1998). En la
6 el alumno tiene que intertextualizar, que buscar otros textos, situaciones semejantes a las
presentadas en el texto. En la 6 es activado el pensamiento crítico, ya que el alumno tiene que, a
través de la percepción de las ideas del autor, razonar, reflexionar, cuestionar y, así, participar
del significado del texto y tener su propia opinión (KURLAND, 2003).
Aquí sólo sugerimos, no obstante se puede trabajar de diversas maneras con este texto
sobre el Pluriempleo, se puede elaborar variadas actividades a partir de él. Por ejemplo se puede
trabajar en conjunto con la asignatura de historia y trabajar la situación político económica de
Cuba, la historia de su pueblo, la colonización del país y la revolución para entender la
situación actual. Se puede trabajar con el debate, la discusión en el aula, el contraste con la
situación socioeconómica brasileña. Se puede trabajar con la producción de diversos géneros
textuales, por ejemplo la carta de lector, la declaración en un blog, reportajes periodísticos, a
partir del de Yoani Sánchez. En fin, las actividades van a depender de la realidad educacional
del alumno, de la etapa en la que está del aprendizaje, de los recursos que el profesor dispone,
del tiempo que tiene para realizar la clase etc.

Actividad 2
Lee el texto publicado en el periódico cubano Granma y responde a las preguntas que siguen:
CLUB DE LOS 120 AÑOS
El país para vivir 120 años con calidad
Por Joaquín Oramas
CUBA es el único país que en el mundo, como Estado, se preocupa de los seis aspectos fundamentales
para que hombres y mujeres puedan vivir 120 con calidad, declara el doctor Eugenio Selman, quien
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indica como condicionantes para lograrlo la motivación, la alimentación, la salud y en ella la genética, la
actividad física, la cultura y el medio ambiente.
Recuerda nuestro entrevistado que en la Isla el centro de la actividad del Estado es lograr el bienestar de
los ciudadanos, concepto que desarrolla la solidaridad. Asimismo, la educación es gratuita en todos los
niveles, universalizan la enseñanza, para facilitar mejores condiciones para que las personas escojan su
trabajo, mientras que en el capitalismo los países se fundamentan en la ganancia.
[…]
Según el Ministerio de Salud Pública, en el 2002, Cuba contaba con más de dos mil centenarios,
reportándose como el de mayor edad una persona de 123 años.
Al examinar las condiciones para prolongar la vida, nuestro entrevistado calificó la motivación como un
aspecto fundamental que existe en el país, por las oportunidades que toda la población tiene en el empleo,
la educación y la salud, principalmente. En lo que concierne a los adultos mayores, hizo énfasis en los
cuidados médicos que reciben, las actividades que realizan los círculos de abuelos, las facilidades que les
ofrecen para estar vinculados a sus centros de trabajo después de la jubilación, su ingreso a la cátedra del
adulto mayor para quienes deciden reiniciar estudios. Más de 400 000 personas mayores participan en
actividades físicas y sociales en los círculos de abuelos.
[…]
Sobre el aspecto de la alimentación destaca que en la nación caribeña se asegura que todo el mundo
reciba la cantidad suficiente de calorías en los alimentos para alcanzar un estatus bueno de salud. Está
claro que para vivir hay que alimentarse, pero moderadamente, evitando los excesos que nos llevan a la
obesidad y los alimentos nocivos, tales como las grasas saturadas, las carnes rojas, los denominados
chatarra, así como las bebidas y tóxicos.
[…]
Son razones por las cuales digo que Cuba es el país con mejores condiciones para alcanzar los 120 años
de vida activa, concluye.
Retirado de <www.granma.cu>. Acceso en 20/04/10
1- ¿Qué sabes sobre la calidad de vida en Cuba? ¿Y qué piensas sobre ello?
2- Habla sobre la calidad de vida en tu país.
3- ¿Cuál es la visión del doctor Eugenio Selman sobre el Estado Cubano y la calidad de vida de su
pueblo?
4- ¿En qué el capitalismo se distingue del socialismo?
5- Tras leer el texto de la actividad 1 Ŕ Pluriempleo y monosalario Ŕ y este del Club de los 120 años,
compáralos y posiciónate.

Esta actividad fue pensada para estudiantes del 3º año de la Enseñanza Media, pues ya
pueden tener una noción más profundizada sobre los asuntos tratados tanto en este como en el
texto de la actividad 1. Así que trabajamos con preguntas más abiertas, las discursivas de
comprensión e interpretación, las que expresan la opinión.
Comentamos sobre las estrategias de lectura usadas en esta actividad.
En la cuestión 1 procuramos activar la pre-lectura: los conocimientos que los alumnos
ya tienen sobre el asunto, qué saben a respecto, llamar su atención para que quieran leer el texto
(GIOVANNINI et al., 1996). Además de pedir que opinen a respecto. En la cuestión 2 pedimos
que el alumno hable lo que sabe sobre la calidad de vida en su país, es decir, tiene que
demostrar su conocimiento de mundo (GIOVANNINI et al., 1996). En la pregunta 3 el
estudiante tiene que percibir las ideas defendidas por el doctor entrevistado (FARRELL, 2003).
En la pregunta 4 es necesario que el aprendiz active sus conocimientos de mundo o del tema
(GIOVANNINI et al., 1996) o su conocimiento previo (FARRELL, 2003), es preciso que sepa
que el sistema político cubano es el socialismo: sistema basado en la propiedad común bajo el
control del Estado y que también sepa distinguirlo del capitalismo: sistema basado en la
propiedad privada. En la cuestión 5 el aprendiz puede activar su pensamiento crítico al
relacionar los textos de las actividades 1 y 2, ya que los dos tienen distintos puntos de vista a
respecto de la calidad de vida del pueblo cubano. Y, al analizar los dos Ŗladosŗ, las dos
posiciones, el alumno puede razonar y tener su propio punto de vista, desarrollando, de esa
manera, la lectura crítica.
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Consideraciones finales
Creemos que las actividades realizadas pueden contribuir para la formación del lector
crítico, ya que traen distintas visiones sobre la vida del cubano en relación al trabajo y a la
calidad de vida y permiten al estudiante analizarlas para, después, tener su punto de vista. Para
leer de forma crítica es necesario percibir la diversidad y analizarla. En el texto de la actividad 1
tenemos las ideas de Yoani Sánchez y el del la actividad 2, las ideas del doctor Eugenio Selman.
Al leer cada texto el estudiante nota la posición de cada uno y sus argumentos y puede
reflexionar y llegar a una conclusión y decir de cuál Ŗladoŗ se posiciona y por que. Y, la
utilización de las estrategias de lectura por esos alumnos puede auxiliarlos a interpretar el texto
de forma más crítica, a ver lo que está implícito y el llegar al discurso que, a veces, está por
detrás de los vocablos. Las estrategias de lectura funcionan como recursos para que el alumno
pueda comprender el texto en su totalidad
Como afirman Shor y Freire (1986, p. 22), Ŗla crítica crea la disciplina intelectual
necesaria, haciendo preguntas a lo que se lee, al que está escrito, al libro, al texto. No debemos
someternos al texto, ser sumisos ante élŗ. Con esas ideas de Shor y Freire podemos entender la
necesidad de reaccionar ante el texto, no ser pasivos y aceptar lo leído, sino cuestionar y
contribuir en la formación del sentido. Por eso es preciso hacer preguntas, relacionar lo que
sabemos a la lectura del texto, analizarlo y tener nuestras propias conclusiones y opinión
formada.
Así, al trabajar el pensamiento crítico del aprendiz el profesor le auxilia a reconocer los
argumentos, las intenciones, los propósitos. Y contribuye en la formación del ciudadano crítico
reflexivo responsable por una tarea fundamental en la sociedad que es la de transformarla.
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LANGUAGE, AWARENESS, AND CHANGE:
A CRITICAL APPROACH IN ENGLISH TEACHING
Marco Túlio de Urzêda Freitas (PG-UFG)
Rosane Rocha Pessoa (FL-UFG)
ABSTRACT: The aim of this article is to present a workshop in which the importance of a critical
approach in English teaching was discussed. However, before describing the activities, theories
discussing critical English teaching will be presented and linked to Critical Applied Linguistics. The
workshop aimed at problematizing the construct critical pedagogy and reflecting on how it can be put
into practice in an English language classroom.
KEYWORDS: critical English teaching; problematizing education; social change.
RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar um minicurso em que se discute a importância de uma
abordagem crítica no ensino de inglês. No entanto, antes de descrevermos as atividades realizadas, as
teorizações de alguns autores são trazidas para explicar o que é ensino critico de inglês e sua relação
com a Linguística Aplicada Crítica. O minicurso objetivou problematizar o construto pedagogia crítica e
refletir sobre como se pode colocá-lo em prática na sala de aula de língua inglesa.
PALAVRAS-CHAVE: ensino crítico de língua inglesa; educação problematizadora; transformação
social.

Introduction
What do language, awareness, and change have to do with English teaching? To begin
with, it is necessary to assume that we live in a world full of contradictions (HALL, 1998). But
what kind of contradictions are these? In order to respond to such a question, we should look at
society with a more critical perspective, which means to be open to problematize, demystify,
and deconstruct some conventional beliefs and ideologies. For instance, in reference to Brazil, if
we are interested in understanding its present-day contradictions, we will have to look at
Brazilians and then ask ourselves who can really speak, make decisions, and participate in its
democracy. Just as in all other countries, Brazilian people have been characterized and
politically positioned in accordance to their class, race, gender, and sexuality. Thus, being a rich
or middle-class, white, heterosexual male means having more chance to speak, to make
decisions, to join in the countryřs political decision making, and finally, to succeed in life.
In our point of view, this reflection works as a first step toward awareness, which is
defined by Freire (2005) as a prerequisite for change. To be precise, in line with a
poststructuralist and postcolonial view of language and education Ŕ in which language is not
merely understood as a set of structures (SAUSSURE, 2006) or internal rules (CHOMSKY,
1957) Ŕ the second/foreign language classroom can be turned into something different from
that which has been suggested in the traditional perspective of language teaching. In other
words, it can be defined as a performative entity (AUSTIN, 1962) and thus the English
language, just like other languages, can act as a way to problematize the constructs and
discourses which have gradually disempowered and excluded some groups of people from the
social order. Consequently, it is presumed that through more critical lessons both teachers and
students can have the opportunity to share their personal experiences about life, and to build up
a kind of collaborative knowledge aimed at the transformation of society.
Since the advent of the Critical Applied Linguistics, a branch of Applied Linguistics
that comprehends language education as an important means to understand, unveil, and change
the world (PENNYCOOK, 1998; 2001; 2006), many scholars have tried to demonstrate its main
principles with regards to the context of second/foreign language learning. Also, due to the new
prospect of learning suggested by this postmodern concept of education, language teachers have
struggled to understand its theoretical basis in order to problematize and improve their
pedagogical practices.
However, as English teachers and researchers who have implemented critical pedagogy
in English language classes, we have seen and felt the consequences of what Pennycook (2006)
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defines as a transgressive approach in the context of language learning and teaching. Firstly,
our teaching practice has sometimes been misunderstood and defined either as a kind of poor
resistance toward hegemony or simply as an attempt to cause turmoil in the classroom setting.
Secondly, we have faced the hard daily routine of critical educators, who must dedicate more
time to reflect and involve themselves with the topics they want to focus on (GIROUX, 1997).
As a matter of fact, we are supposed to have enough background to deal with the critical events
which will emerge from the studentsř interaction and to predict some possible effects of our
teaching on the general public (ZEICHNER; LISTON, 1996). For this reason, it is expected that
we dedicate time to reflect on how the topics can be better approached in the classroom in order
to get linguistic and political results.
As teachers who have accepted the challenge to adopt this type of teaching and
research, we decided to propose a workshop that would give some students and teachers of
English the opportunity to have a first contact with a critical approach in foreign language
teaching. Next, we will present what was done, starting by the discussion of three of the main
principles of Critical Applied Linguistics, that is, language, society, and education. Then, we
will describe the stages of the workshop.
On Critical Applied Linguistics and Critical Language Teaching
Before defining Critical Applied Linguistics, it is important to revisit some conceptions
of Applied Linguistics. Some scholars have tried to link Applied Linguistics to Theoretical
Linguistics (WEEDWOOD, 2002), some have attempted to give it a relative autonomy in
relation to the linguistic studies, and others have pointed out its transdisciplinary nature, that is
to say, its inclination to dialogue with other subjects. As an attempt to define Applied
Linguistics, Moita Lopes (1996) affirms that it was related to Social Sciences even before
revealing its connection to language learning and teaching. According to him, the central focus
of the field of study was Ŗon problems associated with the use of language amongst the
participants of discourse in the social context, that is, amongst language users (readers, writers,
speakers, listeners) inside and outside the learning/teaching environmentŗ1 (MOITA LOPES,
1996, p. 20). This argument could be taken as an explanation of the recurrent association of
Applied Linguistics with second/foreign language literacy. After all, if we deal with language
and education, we have problems of different perspectives. Therefore, if we have social,
cultural, political, historical, and practical problems in the use of language, not excluding its
acquisition process, we need some specific theoretical assumptions to explain and to solve these
problems.
But what about Critical Applied Linguistics? How can it be distinguished from its
origin? First of all, it must be considered that it is also connected to second/foreign language
learning and teaching. What really changes from Applied Linguistics to Critical Applied
Linguistics is the fact that the latter aims not only to dialogue with other subjects but also to
integrate them to its epistemological basis (PENNYCOOK, 2001). In this perspective, language
learning is associated with social problems and for this reason language and education can work
together to problematize the social constructs which have promoted inequality and dependence
worldwide. According to Pennycook (1998), as language teachers and researchers who live and
act in a world profoundly marked by dissimilarities and uncertainties of all kinds, we must
recognize ourselves as part of the relations of power whose effects have resulted in human
oppression. What the author suggests is a more critical approach to Applied Linguistics and
language teaching, which intends to criticize the social order, and simultaneously, involve itself
in a project of social and political transformation. As Pennycook (1998, p. 39) puts it, we should
Ŗassume moral and critical postures with the purpose of trying to change a world structured in
inequality.ŗ
However, one may wonder how to change the world through language. How can
language transform the world? How can a language class transform social problems? What are
1. This excerpt and the others originally written in Portuguese have been translated by the authors.
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the main characteristics of a critical approach in foreign language teaching? With the intention
of problematizing the main concerns of Critical Applied Linguistics, Pennycook (2001, p. 21)
invites us to reflect upon the following questions, which he defines as a primary stage of a
critical approach in language education: ŖHow do we understand the relations between language
and power? How can people resist power in and through language? How do we understand
questions of difference in relation to language, education, or literacy? How does ideology
operate in relation to discourse?ŗ According to the author, a teacher can only change the world
if he/she begins to think more critically about society and its contradictions, which means, for
instance, to problematize topics such as race, class, gender, sexuality, colonialism, ideology,
and capitalism in his/her pedagogical and academic practices. This practice of approaching
critical themes in language classes is one of the main concerns of Critical Applied Linguistics
and of the so-called critical language teaching.
Likewise, Pennycook (1998) asserts that the content in language classrooms should stop
being trivialized and that less emphasis should be given on the transmission of a message. As a
matter of fact, when we talk, in or out of the classroom, we are not only sending and receiving
messages, but also building our identities, the otherřs identities and the world around us. Hence,
talking about neutral characters and events or topics with no engagement with real-world issues,
such as ŘJohn and Maryř doing everyday activities, stereotype family stories, pop songs, trivial
anecdotes, is a way of surrendering to the status quo and missing the opportunity we have, as
educators, to question why reality is what it is and to change what we find unfair.
When we talk about this reality that must be changed, we are not referring to what is out
there, but to critical events that frequently happen in our classes: less competent language
learners being discriminated against, male students speaking more than female students,
disabled students being put aside by teachers and colleagues, prejudiced jokes being told and
laughed at, racist or homophobic comments, and so on. We all accept that we live in a
pluralistic society, but what is not discussed is that our society is stratified and divided into
groups with unequal status, power, and access to material and cultural resources
(CONTRERAS, 2002). This is the discussion we have tried to raise in our language classrooms
and we shared with our workshop participants.
Activities of the workshop
The workshop was divided into seven activities: 1) Warmer: Finding out the Purpose of
the Workshop; 2) Lead-In: the First Contact with Critical Pedagogy; 3) Characteristics of a
Critical Approach in English Teaching; 4) Theorizations about Critical English Teaching; 5)
Putting the Theories into Practice; and 6) Feedback.
1. Warmer: Finding out the purpose of the workshop




To begin with, the participants stood up, said their names and a word that, according to
them, could define contemporary world. Then, five of them were chosen to say the
words and explain why they used them.
After that, the participants discussed in pairs what they understood by critical teaching,
presenting one idea that could summarize their discussion.
Subsequently, the participants answered the following questions: 1) What is language
education?; 2) What is Critical Pedagogy?; and 3) Why teach critically? We pointed out
that language education should encompass not only learning a language, but also
knowing ourselves, comprehending social life and social alternatives. We also said that
Critical Pedagogy is about being in the world, and that, by problematizing topics such
as language, racism, gender, politics, and violence, we can better understand and fight
against inequality and suffering on the part of those who live on the margins.
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2. Lead-In: the first contact with Critical Pedagogy



We began this stage by asking the participants if they knew any theorization about
Critical Pedagogy and its social and political implications.
After that, a video was displayed in which theorists talked about Critical Pedagogy. The
participants were supposed to focus on the definition of critical education.

Video available at: < http://www.youtube.com/watch?v=wFOhVdQt27c>.
Accessed: 15/01/2010.



After displaying the video, the participants discussed in pairs what they had understood
about its content. As a final exercise, they shared their personal opinions with the whole
classroom. At this moment, different ideas were raised about the construct Critical
Pedagogy.

3. Characteristics of a Critical Approach in English Teaching


To accomplish this part of the workshop, one of the following cards was given to eight
groups of three, and they were asked to discuss the topics according to the principles of
a critical approach in English teaching.
Methodology
Teacher‟s Role
View of Society
Advantages



View of Language
View of Education
Materials
Drawbacks

After discussing the topics, the participants described their views and then we presented
ours based on our pedagogical experiences with Critical Pedagogy in the context of
English teaching. That was an opportunity for them to clarify their doubts about critical
English teaching and also to share their perceptions and experiences with the whole
group.

4. Theorizations about Critical English Teaching


As a way to give the participants a first contact with some theoretical assumptions
regarding critical language teaching, we projected the following quotes:

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

435

Na minha visão, as sociedades são desigualmente estruturadas e são dominadas por
culturas e ideologias hegemônicas que limitam as possibilidades de refletirmos sobre o
mundo e, consequentemente, sobre as possibilidades de mudarmos esse mundo. Também
estou convencido de que a aprendizagem de línguas está intimamente ligada tanto à
manutenção dessas iniquidades quanto às condições que possibilitam mudá-las. Assim, é
dever da Linguística Aplicada examinar a base ideológica do conhecimento que
produzimos. (PENNYCOOK, 1998, p. 22)
Aqui “transgressivo” se refere à necessidade crucial de ter instrumentos tanto políticos
como epistemológicos para transgredir as fronteiras do pensamento e da política
tradicionais. Qualquer projeto crítico necessita tanto de uma agenda política crítica
como de uma preparação para questionar os conceitos com os quais ela lida. [...] A teoria
transgressiva assinala a intenção de transgredir, [...] pensar o que não deveria ser
pensado, fazer o que não deveria ser feito. Almeja atravessar fronteiras e quebrar
regras; [...] é pensada para a ação e a mudança. (PENNYCOOK, 2006, p. 82)
Ensinar exige criticidade – A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação
ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe
pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo
que fazemos. (FREIRE, 1996, p. 32)
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto
mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao
desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo. Mas,
precisamente porque captam o desafio como problema em suas conexões com outros, num
plano de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão resultante tende a
tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez mais desalienada. (FREIRE, 2005, p.
80)
Mais uma vez se antagonizam as duas concepções e as duas práticas que estamos
analisando. A “bancária”, por óbvios motivos, insiste em manter ocultas certas razões que
explicam a maneira como estão sendo os homens no mundo e, por isso, mistifica a
realidade. A problematizadora, comprometida com a libertação, se empenha na
desmistificação. Por isso, a primeira nega o diálogo, enquanto a segunda tem nele o selo
do ato cognoscente, desvelador da realidade. (FREIRE, 2005, p. 83)

É na linguagem e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a
linguagem fundamenta a realidade, na sua realidade que é a do ser [...] A „subjetividade‟
de que tratamos aqui é a capacidade do locutor para se propor como „sujeito‟.
(BENVENISTE, 1991, p. 286)
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As relações de identidade e diferença ordenam-se, todas, em torno de oposições
binárias: masculino/feminino, branco/negro, heterossexual/homossexual. Questionar a
identidade e a diferença como relações de poder significa problematizar os binarismos
em torno dos quais elas se organizam. [...] A normalização é um dos processos mais sutis
pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar
significa eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em
relação ao qual as outras identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa
atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às
quais as outras identidade só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade
normal é “natural”, desejável, única. (SILVA, 2007, p. 83)



The participants were asked to express their opinions about each card projected and to
relate them to their pedagogical practices.

5. Putting the theories into practice


With the intention of suggesting a more practical exercise concerning critical English
teaching, we displayed the monologue of the character Agrado in the film All About My
Mother by Pedro Almodóvar. The participants were asked to watch it and discuss how it
could be approached critically in an English class.

Video available at: < http://www.youtube.com/watch?v=3jMv2ydE2eQ&feature=related>.
Accessed: 15/01/2010.



After discussing the video in small groups, the participants shared their ideas with the
whole group so they could problematize one anotherřs reflections. Then, we drew their
attention to the fact that this video could be used to approach the topic Body and
Authenticity.

6. Feedback


To finish the workshop, the participants were given a final handout with the following
questions: 1) What did you think of the workshop? Do you think it will be productive in
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your teaching practice? Why?; 2) What are the positive and negative points of Critical
Pedagogy applied to the context of English teaching?
Final remarks
The principal aim of this workshop was to focus on some political aspects of teaching
and learning a foreign language because we believe that much more than language learning
should happen in a language classroom. The workshop participants not only agreed with this,
but also had lots of contributions to give based on their teaching and learning experiences,
which reinforced our belief that it is an approach that needs to be adopted and researched.
If, by adopting a critical approach in foreign language teaching, we and our students
start comprehending that our actions and language in the classroom also reinforce social
inequality, we may see the need to change them. This is a first step towards what Freire (2005)
called Ŗliberatory educationŗ. However, it can only happen if we know the world we live in and
knowing it requires the comprehension of the present social, political, economic, technological,
and cultural processes. As Moita Lopes (2003, p. 31) contends, what is not understood cannot
be changed.
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MUCHAS ESQUINAS EN PRIMAVERA CON UNA ESQUINA ROTA*
Regiane de Jesus Costa (PG-UFG)
RESUMEN: Este artículo se propone proveer a los profesores de E/LE con sugerencias de tareas a partir
de la lectura de los cuentos de Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti (1982). Tras
habernos sorprendido con los buenos resultados del seminario propuesto a partir de dicha lectura, con
un grupo de Español III, nos vino la idea de ampliar la práctica, proponiendo nuevas actividades y
tareas con objetivos diversos y para niveles distintos.
PALABRAS CLAVE: tareas; cuentos; formación de profesores; E/LE.
RESUMO: Este artigo se propõe a prover os profesores de E/LE con sugestões de tarefas a partir da
leitura dos contos de Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti (1982). Após termos nos
surpreendido com os bons resultados do seminário proposto a partir de dita leitura, com um grupo de
Espanhol III, surgiu a ideia de ampliar a prática, propondo novas atividades e tarefas com objetivos
diversos e para níveis diferentes.
PALAVRAS-CHAVE: tarefas; contos; formação de professores; E/LE.

¿Cómo fuimos a meternos en esa esquina rota?: el trabajo con la obra
La Primavera es una estación romántica y cálida. Una esquina, un punto de confluencia.
La palabra Ŗrotaŗ adviene de Ŗromperŗ. Expuesto así, quizá parezca difícil relacionar esas tres
ideas, pero en la obra de Benedetti (1982), el título Primavera con una esquina rota1 asume una
coherencia con su estructura y temática, el drama, pautado por lo duro y sensible del
sentimiento humano, desde la óptica de varios narradores de una misma familia que comparte la
pena de alejarse de uno de sus miembros debido a su prisión política.
¿Un libro de cuentos conectados por un eje temático o una novela, cuya capitulación
refleja la segregación de una familia? No importa, la magia está en lo novedoso de esa duda y,
consecuentemente, en la ventaja de explorar la literatura en la clase de E/LE adaptándola según
los distintos contextos educacionales, con el propósito de motivar la lectura, trabajar la
interdisciplinaridad, la transversalidad o el aspecto lingüístico. Además de estas razones, por las
cuales elegimos trabajar con la lectura de PCUER con un grupo de Español III, pesaron también
el lenguaje simple y concreto, y el tono humorístico de algunos cuentos, lo que facilitó el
acercamiento del grupo, que antes sólo había leído libros de lecturas graduadas.
Aunque vimos excelentes resultados en las producciones de los alumnos, nos pareció
que las propuestas de trabajo, que redundaron en un trabajo escrito y uno oral, no propiciaron la
entrega apasionada a la literatura, por parte de los estudiantes/futuros profesores. Así, la autocrítica, que perpasa nuestra formación, hizo que, buscáramos alternativas para hacerlo todo
diferente, más placentero, más seductor y, tras una pequeña investigación, elaboramos
actividades y tareas que aquí damos como sugerencias de prácticas con los cuentos para proveer
a los futuros profesores de ELE.
El concepto de tarea en el cual nos basamos es el que se expone en el Marco Común
Europeo de Referencia (de ahora en delante, MCER) (2001, p. 15):
La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no son
sólo de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y
requieran de la competencia comunicativa del individuo; en la medida en que
estas tareas no sean ni rutinarias ni automáticas, requieren del uso de
estrategias en la comunicación y en el aprendizaje. Mientras la realización de
estas tareas suponga llevar a cabo actividades de lengua, necesitan el
desarrollo (mediante la comprensión, la expresión, la interacción o la
mediación) de textos orales o escritos.
*

Agradeço ao CNPq pelo auxílio financeiro que possibilitou a realização deste trabalho.
1. A partir de ahora, utilizaremos las iniciales PCUER de la obra Primavera con una esquina rota para
identificarla.
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De esa manera, el enfoque por tareas se centra en la acción y se procesa gracias al uso
de estrategias aliado a las competencias del estudiante y también al modo como ése percibe la
situación ante la tarea que hay que realizar. De ahí que es
posible llevar a cabo muchas tareas sin recurrir a una actividad de lengua. En
estos casos, las actividades implicadas no están necesariamente relacionadas
con la lengua y las estrategias aplicadas se relacionan con otros tipos de
actividades. (MCER: 2001, p. 15)

Sin embargo, en cuanto al papel de la lengua extranjera en el curriculum brasileño,
defendemos, como en las Orientações Curriculares para o Ensino Médio Ŕ Espanhol (OCMEEspanhol, 2006, p. 131) que debe Ŗocupar um espaço diferenciado na construção coletiva do
conhecimento e na formação do cidadãoŗ. Ese objetivo es coherente con el diseñado en el
Proyecto Pedagógico de la Licenciatura en Letras/Español de la Universidade Federal de Goiás
(PP/LETRAS/UFG, 2003), que se pauta por una formación crítico-reflexiva anclada en la
colaboración, interacción y negociación. Para Smyth (1991) el proceso reflexivo que conduce a
la reflexión crítica, se fundamenta en las siguientes acciones: describir, informar, confrontar y
reconstruir. Nada de eso sería posible sin la colaboración, el registro a través de la escritura de
diarios y sesiones reflexivas, con el intuito de problematizar ciertos eventos y, con el apoyo de
otro profesional de la misma institución, buscar alternativas para solucionar o amenizar el
problema.
El trabajo que desarrollamos con PCUER permite entrar en el mérito de la educación
intercultural, o sea otro objetivo del Proyecto Pedagógico (PP), es decir, una educación que
exige del futuro profesor(a) que reconozca y sepa relacionarse con la multiculturalidad. Eso se
refleja, primeramente, en el contacto que el estudiante entabla con la lengua española en el
registro chileno de Mario Benedetti, a la vez, está presente en el drama de los personajes que
sufren con el exilio y tienen que someterse a las condiciones de vida que les da otro país. La
interpretación de esos hechos, tanto por parte del estudiante de lengua extranjera, lector de
PCUER, como por parte de los personajes involucrados en ese enredo es siempre distinta, una
vez que es distorsionada por lo que la determina: la cultura. Por lo tanto, el trabajo con los
cuentos es un buen aporte porque el acercamiento a la cultura sigue un camino suave guiado por
lo fictício; los temas transversales pluralidad cultural y ética atraviesan casi todos los cuentos
(principalmente la ética, pues es el tema constitutivo de todos los demás, está presente/ ausente
en todas las relaciones sociales y políticas que son conflictos claves de PCUER); es un material
auténtico, lo que puede sugerir un trabajo en colaboración con lectores nativos por medio de la
internet; en resumen, es una herramienta flexible que puede ser protagonista o coadjuvante en la
sala de clase.
Otra ventaja de trabajar con dicha obra es que, al igual que Vidas secas, novela del
brasileño Graciliano Ramos, los capítulos son independientes y pueden ser leídos de manera
desarticulada. Entonces se abre a los profesores la oportunidad de trabajar con géneros textuales
distintos, el cuento, la novela y encontramos, aún, en PCUER la carta, del personaje Santiago y
el relato, producción autobiográfica hecha por Mario Benedetti. Eso conlleva a atender el
objetivo central de los PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais): que el alumno adquiera un
mayor conocimiento de los géneros textuales, ya que todos los textos se manifiestan por medio
de uno u otro género textual. Los géneros textuales son artefactos lingüísticos concretos, lo que
los vuelve heterogéneos o híbridos con relación a la forma o al uso. Marcuschi (2007, p. 35), a
respecto de las características de los géneros textuales, señala que los mismos Ŗnão são
facilmente manipuláveis, (...) não são fruto de invenções individuais, mas formas socialmente
maturadas em práticas comunicativas.ŗ
Si se sigue el enfoque comunicativo por tareas, el texto puede ser un pretexto para poner
en marcha las macrodestrezas, lo que hace que el alumno sea parte activa en el proceso de
recreación de una LE. Pero la experiencia nos vale para saber que practicar solamente la
comprensión de un texto difícilmente motivará a alguien. Debemos implicar al alumno en el
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proceso, pues si está motivado, probablemente se logrará un resultado mejor en los trabajos
más amplios, o sea, las tareas.
Sobre el autor y la obra
El novelista y poeta Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, departamento de
Tacuarembó, Uruguay, 1920. Formó parte de la llamada ŖGeneración del 45ŗ, la cual fue
responsable por vários avances no solo en literatura, sino también en filosofía, artes y aun en la
sociedad uruguaya. Tenía en común con vários otros grandes escritores hispanamericanos una
vida de persecuciones políticas que le rindió un larguísimo exílio (de 1973 a 1985).
Escribió cuentos, novelas, poesías, piezas, ensayos, crónicas, canciones, artículos
periodísticos, etc., con idéntica maestría. Ganó muchísimos prêmios, aquí destacamos el
LLAMA DE ORO, por Primavera con una esquina rota (1982), la novela considerada Ŗde
exilioŗ, concedido en 1987, por la organización Amnistía Internacional.
Perdimos a Mario Benedetti muy recientemente, el 17 de mayo de 2009, decimos aquí
Ŗperdimosŗ porque su obra tiene algo de universal, un carácter humanista capaz de acoger a
todo aquél que necesite inspiración para la vida.
Contexto del desarrollo de las actividades
Tras las consideraciones iniciales, deseamos aclarar el contexto que nos llevó a dichos
resultados. Nuestro grupo de Letras/Español nível III funcionaba en el período matutino y tenía
una carga horaria de 64h/semestre, con dos clases de cien minutos por semana. Teníamos un
promedio de quince alumnos por aula y su nivel lingüístico se puede considerar intermedio. El
trabajo con PCUER consistió en una lectura integral de la novela y un seminario en grupo, para
el cual los alumnos deberían elegir tres capítulos de la novela que, según su interpretación,
tienen un eje en común (ese eje podía ser un evento, un personaje, el narrador, el espacio, el
tiempo, una palabra o expresión recurrente, el título del capítulo) y entonces analizarlo.
Nuevas actividades y tareas
Repensar nuestro propio trabajo y proponerlo con retos y objetivos diferentes
seguramente fue un plan interesante, pero ahora se hace necesario otro plan, uno que suponga
las dificultades específicas de la comprensión lectora en ELE, pues las actividades que
desarrollaremos llevarán a tareas que requieren una competencia lingüística y comunicativa más
profunda.
Acquarani Muñoz (2005) hace un interesante recorrido histórico con relación a las
teorías para la comprensión lectora de una L2, la autora nos cuenta que a finales de los años
1970, vigoraba la Hipótesis del cortocircuito (Short circuit Hypothesis) (SCH) posteriormente
llamada Hipótesis del umbral lingüístico (Linguistic Threshold Hypotesis) (LTH) (Clarke, 1979;
Carrell, 1991), según esa teoria el aprendiz de una L22 no era capaz de usar las mismas
estrategias de lectura de su L1, si lo hacía, su baja competencia lingüística causaba un
cortocircuito que le obligaba a abandonarlo y a recomenzar con otras estrategias. Ya en la
década de los 1980, fue creada la Hipótesis de la Interdependencia lingüística (HIL)
(GOODMAN, 1973; COADY, 1979), inicialmente conocida como Hipótesis de la habilidad
subyacente común (Common Underlying Proficiency), de acuerdo con esa teoría, las habilidades
lectoras adquiridas con la L1 están disponibles en L2 y, por lo tanto, no habría que adquirirlas
sino simplemente activarlas. Lo que las investigaciones recientes apuntan, sin embargo, es que
cada destreza se adquiere normalmente en interacción recíproca con las demás (MAYOR, 2000,
p. 20) y que no todas las lenguas requieren las mismas estratégias (TZENG Y HUNG, 1981;
TAYLOR Y TAYLOR, 1983), además, que existirían diferencias en el procesamiento de las
2. La autora no hace distinción entre L2 y LE, nosotras, sí que preferimos LE para designar el estudio de
una lengua extranjera (aprendizaje) al paso que entendemos L2 como una segunda lengua (adquisición).
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palabras de acuerdo con las distintas lenguas (MEARA, 1984) (apud ACQUARANI MUÑOZ,
2005, p. 951-952).
Nosotras, a nuestro turno, creemos que no se trata exclusivamente de uno de esos
factores implicados, sino de la unión de los dos: las estrategias de lectura se suman a la
competencia lingüística para que la lectura se procese.
A respecto de las dificultades lingüísticas, Acquarani Muñoz (2005) nos aclara que la
memoria a corto plazo (MCP), que es la encargada de retener durante unos
segundos frases o ideas del texto para poder ponerlas en relación con otras
ideas e integrarlas en un esquema más general, se satura al tener que ocuparse
con palabras y frases de la L2 que son nuevas para el lector. Estas demandas
adicionales exigen una sobrecarga en la capacidad de asimilación e impiden,
muchas veces, la trasferencia de estrategias adecuadas y eficaces en su lengua
materna a la lectura de L2. (p. 951, grifo del autor)

Por esas razones, sugerimos que el cuento Beatriz (este país) se trabaje con niveles
iniciales, o sea, las ventajas de trabajarlo están en que: el vocabulario presente en el texto es
básico (la familia, los días de la semana, los animales); asimismo las estructuras: pronombres
demostrativos, pronombres y adjetivos posesivos, verbos en presente de indicativo; además
permite una reflexión fonética acerca del yeísmo, a la vez que sirve de apertura para tratar de la
multiplicidad de países hispanohablantes y de sus diferencias lingüísticas y culturales (tema
transversal cultura). El mismo cuidado respecto a la MCP tendrá el profesor si, en la institución
en que trabaja, imparte clases de lengua instrumental. Entonces nuestra propuesta es trabajar
con Beatriz (la polución), pues, al igual que se hace con el aprendiz de una L2 o LE, el lenguaje
que los personajes adultos utilizan con la niña es permeado de inputs comprensibles; permite
una reflexión acerca del uso del diccionario y otras estrategias de interpretación (sufijos y
prefijos).
Resaltamos aún que, el trabajo que hicimos anteriormente, o sea, de analizar dos o más
cuentos resulta eficaz para niveles intermedios o avanzados, en el sentido de que: amplía el
control de lectura de la novela; permite observar diversas estructuras de la narrativa (carta,
cuento, diálogo, etc) e incluso el trabajo con géneros textuales diversos; posibilita una visión
más completa de la novela, en la que se puede encontrar eslabones entre los textos; se puede
contar con una riqueza mayor de vocabulario y de estructuras lingüísticas (variedades léxicas,
tiempos del pasado, conectores y marcadores discursivos, etc. ), lo que facilita la introducción
de algo nuevo como también realizar repasos de lo ya aprendido.
Como ejemplo de tareas que se pueden desarrollar tras la comprensión lectora de
PCUER tenemos:
•
•
•
•
•

escritura de un final alternativo para la novela;
creación de un panel con la ilustración de la familia de Primavera con una esquina rota;
dramatización grabada en video o audio (ej.: la versión de Graciela, la de Santiago y la
de Rolando sobre el mismo tema);
producción de un corto-metraje sobre los temas polémicos (ej.: el exilio, la nueva
constitución de las familias, el efecto de las dictaduras en la América Latina);
creación de un cuadro en homenaje al autor.

A título de ejemplificación de una enseñanza mediante tareas, les dejamos las siguientes
propuestas encabezadas por esa reflexión:
¿Cuáles de esas actividades y tareas son adecuadas para trabajar con tus grupos? ¿Cómo podrías
adaptarlas a tu contexto?
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ACTIVIDADES:

1. Control de lectura de un libro:
El profesor fotocopia un cuento o fragmentos seleccionados del libro asignado, borra palabras
con líquido corrector y entrega una fotocopia a cada alumno. Los alumnos deberán completarlo
con las palabras que falten, respetando el sentido de la obra original.
2. Reconocimiento de referentes lingüísticos y recursos estilísticos:
El profesor les da a conocer, por primera vez, un cuento intitulado Beatriz. Tras discutir el
porqué del recurso estilístico de no puntuar convencionalmente el cuento, los alumnos deberán
reescribir parte o el cuento completo con la puntuación necesaria.
3. Creación de historias encadenadas:
Los alumnos eligen tres cuentos que se relacionen temáticamente de Primavera con una esquina
rota. En otra clase, el profesor les da fragmentos de esos cuentos como un rompe-cabezas. Cada
grupo deberá encadenar los fragmentos que reciba de manera a crear otro cuento para la novela.
4. Comprobación de lectura a partir de los títulos:
El profesor selecciona algunos títulos de los cuentos, bien sean aleatorios o conformen la
historia de un personaje único. Los alumnos deberán contar su historia.
5. Las primeras impresiones:
El profesor selecciona las primeras frases de algunos de los cuentos y monta una transparencia.
Prelectura: Los alumnos deben predecir qué le pasará al personaje de cada cuento, cómo (si) se
relacionan los personajes y los fragmentos de los cuentos.
Comprobación de lectura: Los alumnos deben contar qué pasa en el cuento asignado.
TAREAS:
1) 6 grupos, cada uno responsable de un personaje, leerá todos los cuentos del mismo y tomará
notas sobre cómo ese personaje entiende sus relaciones con los demás y lo presentará de forma
esquemática a través de un cartel.
2) Tras hacer la lectura integral de la novela, cada grupo decidirá qué le pasará a su personaje y
lo expondrá oralmente a los demás grupos. Si no hay incoherencias, desarrollarán los finales
alternativos.
3) Cada final alternativo o la misma historia contada según personajes distintos se graba en
video o audio.
4) Tras la lectura integral de la novela, el profesor propone debates cortos sobre los temas más
polémicos que considere (ej.: el exilio, la nueva constitución de las familias, el efecto de las
dictaduras en la América Latina), en seguida, expone algún video (anuncio publicitario, cortometraje, dibujo animado o película), canción o clipe que se relacione temáticamente con la
novela. Tras la síntesis de sus opiniones, obtenida a través de un debate final, los grupos
deberán crear su propio corto-metraje.
5) Tras investigar la biografía de Benedetti, conocer otros géneros de su extensa obra (poesía,
ensayo, etc) se ampliará la lectura de los cuentos intitulados Exilios para conformar un cuadro
biográfico en homenaje al autor.
Consideraciones finales
En suma, esa replanificación que sintetizó nuestro trabajo, en lo de pesar lo que fue
satisfactorio pero darse al trabajo de invertir un poco más de tiempo, de atención, de entusiasmo
nos guió, sin duda, a un resultado mucho más grandioso. Recorriendo esa Primavera por medio
de sus esquinas tan dramáticamente fragmentadas, duras, concretas como la vida de Santiago,
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de Don Rafael, de Graciela, Rolando, Beatriz y aun de Mario Benedetti no pudimos dejar de
observar que está florida, bella y con un sentido anti-romántico, irónico como la vida real. En
esa esquina se encuentran las calles de la ficción de todos esos personajes (cuyas vidas son
comunes y corrientes y sufren del mismo problema que aflige a muchos de nosotros) y la de
Mario Benedetti (el creador que quiere bucear en su creación, el que tiene una vida tan
fantástica que así relatada parece ficción).
Con ese trabajo nos fuimos a vivir ahí, tal vez adrede, tal vez por culpa de un exilio
infame, pero en contacto con otra lengua y otras culturas, géneros textuales diversos, y
cumpliendo actividades que nos conducirían a tareas mayores, el lector/aprendiz/profesor está
irresistiblemente invitado a descubrir que la vida imita al arte y también a la enseñanza de
lenguas, pues uno cumple tareas para hacerse sujeto, a la vez que se hace sujeto para cumplir
tareas, es decir, el sujeto está atravesado por el discurso y se constituye como sujeto en el
momento en que éste emerge a través del lenguaje.
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PRONUNCIAR PARA COMUNICAR: O EFEITO DO ENSINO EXPLÍCITO E
SELECIONADO DA PRONÚNCIA NA AULA DE LE*
Ronaldo Mangueira Lima Júnior (PG-UnB)
ABSTRACT: This study investigated the effects of explicit instruction, and their durability, in foreign
language teaching. An interventionist action research was carried out with two classes of basic level,
adolescent learners of English as a Foreign Language. In one of the classes there was intervention of
weekly explicit lessons of pronunciation for one semester. All participants were recorded once before and
twice after the interventions and all their recordings were phonetically transcribed and analyzed. The
results indicate that, among other conclusions, there are positive effects of explicit pronunciation
teaching and that these effects are durable.
KEYWORDS: phonetics; phonology; second language acquisition; explicit instruction
RESUMO: O presente estudo investigou os efeitos, e sua durabilidade, do ensino explícito da pronúncia
em aulas de língua estrangeira. Foi conduzida uma pesquisa-ação intervencionista com duas turmas de
aprendizes pré-adolescentes do nível básico de inglês. Em uma das turmas houve intervenção de aulas
explícitas de pronúncia semanais durante um semestre. Todos os participantes foram gravados uma vez
antes e duas vezes após as intervenções e suas gravações foram transcritas e analisadas foneticamente.
Os resultados indicam, entre outras conclusões, que há efeitos positivos na instrução explícita da
pronúncia e que esses efeitos são duráveis.
PALAVRAS-CHAVE: fonética; fonologia; aquisição de segunda língua; instrução explícita

Introdução
A maioria dos livros didáticos utilizados nas escolas e nos institutos de línguas no Brasil
são materiais produzidos por editoras internacionais que os produziam visando o público
mundial, tomando como base alunos falantes das mais variadas línguas. Com o ensino da
pronúncia a situação não é diferente, e generalizar seu ensino em um ambiente onde os
aprendizes têm a mesma língua materna (L1) Ŕ como é o caso no Brasil Ŕ é não apenas um
investimento de tempo desnecessário como também é uma maneira de entediar os alunos, com
muitas tarefas que apresentam grau zero de desafio. Um bom exemplo é quando livros didáticos
apresentam uma lição de pronúncia contrastando os fonemas [v] e [b] (e.g. van e ban). A
escolha de incluir essa lição é inspirada na dificuldade que hispano-falantes têm em distinguir
esses sons; contudo, tanto o professor como o aluno brasileiro podem se sentir imbecilizados ao
praticarem esse contraste, uma vez que a distinção [v] e [b] existe no português e não causa
dificuldade aos seus falantes aprendendo inglês. Outro exemplo seria uma lição que contrasta [r]
e [l] (e.g. rate e late), baseada na dificuldade que falantes do japonês têm pelo fato do fonema
[l] não existir em sua língua.
Como consequência, professores e alunos de inglês brasileiros podem lançar descrédito
às tarefas de pronúncia oriundas de (seus) livros didáticos produzidos para o público
internacional, muitas vezes optando por ignorar essas atividades. Deixar de fazer exercícios de
pronúncia, entretanto, pode se tornar um perigoso hábito, pois, já que o livro didático falha em
providenciar exercícios significativos e específicos o suficiente para seus alunos, professores de
inglês para brasileiros correm o risco de passar a ver o ensino da pronúncia como menos
importante, ou como a parte do livro que pode ser ignorada, caso seja preciso, conforme
apontam Kelly (2000, p. 13), que diz ser um dos problemas-chave do ensino da pronúncia o fato
de ela ser negligenciada; e Yule e MacDonald (1994, p. 111), ao admitirem que Ŗmuitos no
campo do ensino de línguas parecem sentir que o ensino da pronúncia tem pouco efeito
*

Pesquisa conduzida para obtenção do título de mestre no Programa de Pós-Graduação em Linguística
Aplicada da Universidade de Brasília, com orientação do Prof. Dr. Gilberto Antunes Chauvet e com
conclusão e defesa em dezembro de 2008.
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observável e que o tempo em sala de aula pode ser mais efetivamente utilizado para forjar
outros aspectos da L2ŗ.1
Portanto, o professor de inglês no Brasil pode (e deve) beneficiar-se da homogeneidade
que há entre seus alunos com relação à língua materna, principalmente no tocante ao ensino da
pronúncia, selecionando pontos específicos que causam dificuldades a alunos luso-falantes
brasileiros pelas características de sua L1. Afinal, Ŗem salas de aula […] onde professores
compartilham uma língua nativa com seus alunos, os professores precisam considerar
cuidadosamente como eles podem fazer o melhor uso da língua nativa de seus alunos para
expandir suas competências em inglêsŗ2 (MCKAY, 2005, p. 296-297).
Sendo assim, instigada pelas situações supramencionadas, a pesquisa aqui relatada teve
por objetivo investigar o efeito do ensino explícito de aspectos segmentais 3 da fonologia do
inglês que são problemáticos para os alunos luso-falantes na sala de aula de inglês como língua
estrangeira (LE) no Brasil.
Metodologia
Para alcançar o objetivo acima, foi conduzida uma pesquisa-ação de cunho
intervencionista. A pesquisa-ação, apesar de ter pequenas variações quanto à sua definição, tem
como base as seguintes etapas (Carr; Kemmins, 1988; Nunan, 1992; Andre, 1995; Moita Lopes,
1996; MacIntyre, 2002; Chizzotti, 2006, para citar alguns):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificação de um problema, de uma situação que exige mudança;
Coleta de dados para análise;
Formação de uma hipótese para planejamento da intervenção;
Intervenção;
Avaliação dos efeitos da intervenção
Disseminação.

Essas etapas se deram da seguinte maneira nesta pesquisa: após a identificação dos
problemas no ensino da pronúncia já mencionados, duas turmas de alunos de inglês como LE
foram escolhidas como participantes de pesquisa. Ambas as turmas eram de alunos brasilerios
entre 11 e 13 anos de nível básico, estudando o terceiro semestre de um curso de inglês e que
teriam aula com a mesma professora, que não é falante nativa de inglês, durante o semestre das
intervenções.4 Todos esses alunos foram gravados lendo um teste diagnóstico elaborado pelo
pesquisador. Para o teste diagnóstico foram considerados apenas os sons do inglês considerados
difíceis para falantes de português do Brasil de acordo com Avery e Ehrlich (1992), Kelly
(2000), Yavaş (2006), Godoy, Gontow e Marcelino (2006) e Collins e Mees (2008), como
segue:
DIFICULDADES COM CONSOANTES
1. ,  e  em início de palavras ou início de sílabas tônicas podem ser pronunciados sem
aspiração, soando como [b], [d] e , respectivamente, para falantes nativos;
2. [t] e [d] podem ser pronunciados  e . Yavaş (2006) esclarece que isso ocorre com mais
frequência quando o som seguinte é  ou  porque no português  e  são alofones de
[t] e [d] nesse ambiente, como na palavra tia;
1. ŖMany in the language-teaching field seem to feel that pronunciation teaching has little observable
effect and that classroom time can be more effectively devoted to fostering other aspects of the L2ŗ.
2. Ŗin classrooms [...] where teachers share a first language with their students, teachers need to carefully
consider how they can best make use of their studentsř first language to further their competency in
Englishŗ.
3. Os aspectos segmentais da fonologia são os sons (vogais e consoantes) isolados. Já os supra-segmentais
estão relacionados aos aspectos do discurso conectado, como entoação, acento e ligações entre sons, entre
outros. Nesta pesquisa foram investigados apenas os aspectos segmentais para limitar o escopo da
pesquisa, tornando-a mais factível.
4. 2º semestre de 2007.
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3.  e  podem ser pronunciados  e , como em catch e major;
4. por não existirem no português,  pode ser substituído por [t], [s] ou [f] e  por [d], [z] ou
[v];
5. o  pós-vocálico pode ser substituído por , já que é isso que acontece na maioria das
variedades do português do Brasil (com exceção da variedade gaúcha), em palavras terminadas
com a letra Ŗlŗ, como pincel;
6. o [] retroflexo pode ser articulado como a letra Ŗrŗ é pronunciada no português, i.e. ,  ou
;
7. os grupos consonantais em início de palavras podem receber um acréscimo de prótese vocálica,
com palavras como strong sendo pronunciadas ;
8. palavras terminadas em uma das consoantes nasais Ŕ [m], [n] e  Ŕ podem perder a
consoante, que será substituída por uma vogal nasal no final;
9.  final pode ser pronunciado como , como em sing ;
10. [h] pode não ser pronunciado quando deveria, como em helicopter, ou ser pronunciado quando
não deveria, como em honest;
11. [z], quando representado pela letra Ŗsŗ em final de palavras, pode ser pronunciado [s], como em
goes; e [s], quando representado pela letra Ŗsŗ entre vogais, pode ser pronunciado [z], como em
basic;
12. [t], [d] e , no -ed final de verbos regulares no passado simples podem soar [ed];
13. [j] e [w] podem ser pronunciados  e , principalmente em início de palavras, como em year
e want;
14. Oclusivas em final de palavra podem receber um acréscimo de paragoge vocálico, como em
took ;
15.  pode ser produzido como , em palavras como getting.
DIFICULDADES COM VOGAIS
16.  pode ser pronunciado  e vice-versa, como em beat e bit;
17.  pode ser pronunciado  e vice-versa, como em fool e full;
18.  pode ser pronunciado  e vice-versa, como em man e men;
19.  pode ser pronunciado , como em bad;
20. [] pode não ser reduzido, como em chocolate, action e dangerous, que podem ter o []
pronunciado ,  e , respectivamente;
21. [] pode ser pronunciado , como em luck;
22. [] pode ser pronunciado , como em fun sendo pronunciado .
Figura 1: dificuldade dos brasileiros com os sons do inglês baseado em Avery e Ehrlich (1992); Kelly
(2000); Yavaş (2006); Godoy, Gontow e Marcelino (2006) e Collins e Mees (2008).

Após as gravações do teste diagnóstico, deu-se início à intervenção. Em uma das turmas
(grupo de pesquisa), além de suas aulas normais, os alunos tiveram 15 minutos de aulas
explícitas de pronúncia a cada semana durante um semestre; enquanto que na outra turma
(grupo de controle), os alunos tiveram apenas suas aulas normais, como aponta o quadro a
seguir:
TURMA
Grupo de controle
Grupo de pesquisa

ALUNOS
PROFESSOR
INTERVENÇÃO
11
não-nativo
não
17
não-nativo
sim
Quadro 1: os participantes de pesquisa

As aulas de pronúncia foram realizadas pelo pesquisador e os alunos de ambas as
turmas foram gravados mais duas vezes após essa intervenção (pós-teste imediato e pós-teste a
posteriori) lendo a mesma lista de palavras e frases do pré-teste (teste diagnóstico). As duas
últimas gravações foram também transcritas foneticamente para uma análise comparativa.
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Primeira análise de dados
A primeira análise que precisou ser feita foi a do teste diagnóstico, para verificar quais
sons, entre os apontados pela literatura (figura 1) como mais difíceis para alunos luso-falantes
brasileiros, causariam maior dificuldade para os participantes de pesquisa, definindo assim quais
sons seriam ensinados nas intervenções. Portanto, após a transcrição desses testes, foram
contabilizadas as ocorrências de erros e os seguintes foram os sons com maior recorrência de
erros e, considerando os sons com mais de 50% de ocorrência de erro, é possível constatar que
os sons que causaram maior dificuldade para os participantes da pesquisa foram os seguintes:
Os sons mais difíceis
Porcentagem de erro
100%
[]
100%
[] e []
100%
[]
95%
[]
95%
[u]
93%
[] e []
90%
[], [] e [] no -ed final
83%
[]
81%
[], [] e [] iniciais
70%
[]
Tabela 2: sons com mais de 50% de ocorrência de erro no teste diagnóstico

Feita a análise da primeira gravação e escolhidos os sons a serem tratados, deu-se início
às aulas de intervenção, que foram conduzidas pelo pesquisador. O tempo dedicado às aulas de
pronúncia foi limitado, pois das 58 horas de instrução que os alunos tiveram naquele semestre
letivo, apenas 4 horas foram dedicadas às aulas de intervenção, ou seja, menos de 7% do total.
Isso se deu pelo fato de que esta pesquisa não tem por objetivo investigar o ensino da pronúncia
como seria feito em um curso de pronúncia, mas, sim, investigar o ensino da pronúncia
incorporado às aulas de língua, de maneira mais factível e realista. Entendo que não há muito
tempo disponível nas salas de aula para que professores que têm de cumprir um conteúdo
programático estabelecido pela instituição de ensino, caso da maioria dos professores de
língua(s) de cursos livres no Brasil, possam se dedicar ao ensino da pronúncia de maneira
exclusivista. Portanto, este estudo procurou investigar as consequências de pequenos momentos
de instrução explícita sobre a pronúncia que poderiam ser encaixados na agenda didática de
professores.
As aulas seguiram o mesmo padrão: iniciavam com a apresentação do(s) som(ns) com
exercícios de percepção para, depois, passar para exercícios de produção. Exercícios de
percepção são importantes como primeira fase da aula porque, enquanto não há conhecimento
do som, as palavras da L2 com sons que não existem na L1 serão ouvidas pelos sons da L1
(AVERY; EHRLICH, 1992). Sobre esse tema, Naiman (1992) sugere que, ao serem
sensibilizados sobre os sons da L2 por meio da instrução da pronúncia, os alunos passam e ouvir
a L2 de maneira diferente, e daí começam a tentar imitar os sons que eles passaram e escutar,
estendendo, assim, as aulas de pronúncia para fora da sala de aula. Burns (1992) menciona que
isso é na verdade um ciclo, pois assim como a habilidade de compreender ajuda na produção, a
habilidade de produzir também ajuda na compreensão, o que faz a validade do ensino da
pronúncia se aplicar não apenas à produção, mas também à compreensão. Ainda sobre a
importância dos exercícios de percepção, Flege (2007, p. 367) entende que os aprendizes
precisam estabelecer novas categorias fonológicas para os sons de uma L2 e que Ŗa percepção
das dissimilaridades fonéticas de um som da L2 do som mais próximo da L1 é um fator
determinante para uma nova categoria fonética ser estabelecida para o som da L2ŗ.
Após os exercícios de percepção, as aulas passavam para uma prática controlada do
som, com repetição dos sons e de palavras que os contrastam. Essa prática era então seguida por
exercícios mais comunicativos, que incorporavam o som trabalhado a trechos de discursos
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plausíveis de aconteceram em situações reais. Pode-se dizer, portanto, que as aulas de pronúncia
seguiram o modelo comunicativo do ensino da pronúncia5 proposto por Celce-Murcia, Brinton e
Goodwin (1996, p. 52), que segue os seguintes passos:
1.
2.
3.
4.
5.

Descrição e análise de como o som é articulado;
Prática para distinguir o som de outros sons similares;
Prática controlada;
Prática guiada com feedback;
Prática comunicativa.

Segunda análise de dados
A segunda análise foi a do pós-teste imediato, i.e. das gravações realizadas logo após a
última aula de pronúncia. A porcentagem da ocorrência de erros foi novamente contabilizada e
comparada com aquela do teste diagnóstico. Analisando a queda da ocorrência de erros, já é
possível verificar os efeitos positivos da instrução explicita. As tabelas 3 e 4 a seguir mostram
os sete sons com maior redução na ocorrência de erros entre o teste diagnóstico e o pós-teste
imediato na turma de pesquisa e na de controle, respectivamente:
6

98%  55% (43)

100%  71% (29)

100%  73% (27)

94%  68% (26)

90%  65% (25)

81%  63% (18)

18%  6% (12)
Tabela 3: sons com maior redução de ocorrência de erros na turma de pesquisa


45%  36% (9)

86%  77% (9)

24%  15% (9)
[]
39%  30% (9)

18%  9% (9)

100%  95% (5)

68%  63% (5)
Tabela 4: sons com maior redução de ocorrência de erros na turma de controle

Apesar de também haver diminuição na ocorrência de erros na turma de controle, afinal
os alunos continuaram tendo suas aulas de inglês mesmo que sem aulas específicas de
pronúncia, não houve nenhum som na turma de controle cuja diferença da ocorrência de erro
entre o teste diagnóstico e o pós-teste imediato tenha sido maior que 10 pontos percentuais. Da
mesma maneira, também não houve nenhum som que não tenha sido tratado na turma com
intervenção que tenha sofrido uma queda maior que 10 pontos percentuais. Esses dois fatores,
juntamente com a diminuição significativa dos sons mostrados na tabela 3, mostram que alunos
podem se beneficiar imensamente de algumas horas, mesmo que poucas, de ensino explícito da
pronúncia, contanto que esse ensino seja específico para suas necessidades como falantes de
uma determinada L1, neste caso, o português do Brasil.
Outra maneira de se olhar para esses dados é comparando os dois testes de um mesmo
participante de pesquisa. Com essa análise, foi possível constatar que os alunos com maior
5. “communicative framework to teach pronunciation”.
6. Em todas as tabelas apresentadas na análise de dados, os números entre parênteses mostram a queda em
pontos percentuais.
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redução na ocorrência de erros na turma com intervenção tiveram reduções muito maiores do
que os alunos com maior redução da ocorrência de erros na turma de controle, como
demonstram as tabelas a seguir:
7

Lorena
59%  35% (24)
Fabíola
50%  29% (21)
Patrícia
52%  32% (20)
Fábia
42%  25% (17)
Thales
50%  35% (15)
Sabrina
54%  43% (11)
Nívea
53%  42% (11)
Maurício
53%  43% (10)
Mauro
62%  53% (9)
Geovana
51%  42% (9)
Tabela 5: participantes com maior redução de ocorrência de erros entre o teste diagnóstico e o pós-teste
imediato na turma de pesquisa

Mário
62%  54% (8)
Gabriela
65%  58% (7)
Iolanda
67%  63% (4)
William
64%  60% (4)
Yasmin
56%  53% (3)
Leandro
54%  52% (2)
Alessandra
44%  42% (2)
Beatriz
58%  57% (1)
Tabela 6: participantes com maior redução de ocorrência de erros entre o teste diagnóstico e o pós-teste
imediato na turma de controle

Como pode ser visto, dez dos participantes da turma com intervenção tiveram uma
redução de erros superior à do participante da turma de controle que teve maior redução, Mário,
que foi de oito pontos percentuais. Além disso, a média da ocorrência de erros no teste
diagnóstico é de 57% para a turma de controle e 56% para a turma com intervenção Ŕ cifras
bem próximas. Já no pós-teste imediato, enquanto que a média da ocorrência de erros na turma
de controle foi de 54%, a turma com intervenção teve apenas 46%, uma diferença significativa
que corrobora a conclusão até aqui traçada, de que há efeitos positivos para a instrução explícita
de pronúncia na sala de aula de LE.
Terceira análise de dados
A fim de incorporar uma veia longitudinal a esta pesquisa, após 11 meses do término
das intervenções e da gravação do pós-teste imediato, foi aplicado um pós-teste a posteriori, no
qual alunos de ambas as turmas foram gravados lendo as mesmas palavras e frases utilizadas
nas duas primeiras gravações. Uma comparação entre os dois pós-testes, imediato e a posteriori,
revela as seguintes reduções significativas na ocorrência de erros:

7. Todos os nomes registrados nas tabelas são codinomes, para respeitar o direto de anonimato dos
participantes de pesquisa.
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[]
38%  12% (26)
[t]
44%  21% (23)
[]
73%  59% (14)
[]
64%  54% (10)
Tabela 7: sons com maior redução de ocorrência de erros entre pós-testes imediato e a posteriori na
turma de pesquisa


87%  78% (9)

81%  72% (9)
grupos
12%  6% (6)
consonantais

9%  5% (4)
Tabela 8: sons com maior redução de ocorrência de erros entre pós-testes imediato e a posteriori na
turma de controle

Esses dados são surpreendentes, pois durante os dois semestres de intervalo entre a
aplicação dos pós-testes, nenhuma das turmas teve aulas específicas de pronúncia, muito pelo
contrário, eles nem mesmo tiveram as mesmas aulas, pois vários alunos precisaram trocar de
dias e horários de estudo durante este um ano de intervalo, estando espalhados em nove turmas
diferentes no momento da aplicação do pós-teste a posteriori.
Assim sendo, o mais esperado era que as turmas tivessem taxas de redução de erros
parecidas, ou, caso fossem diferentes, que os participantes da turma de controle tivessem uma
redução maior, visto que suas proporções de erros estavam bem mais elevadas no pós-teste
imediato. É como colocar uma pessoa com peso normal e outra muito acima do peso com uma
mesma dieta saudável durante um período e verificar quem perdeu mais quilos ao final. As
chances de quem estava muito além do peso perder mais quilos é maior do que aquele que não
tinha sobrepeso. Da mesma maneira, esperava-se que, sem expor nenhum participante a aulas
explícitas de pronúncia, os da turma de controle tivessem uma melhoria mais significativa.
Afinal, o propósito inicial do pós-teste a posteriori era o de verificar a durabilidade dos
possíveis efeitos positivos da instrução explícita, e não comparar a evolução dos participantes
mesmo sem aulas de pronúncia. Todavia, o que os dados acima mostram é que, mesmo sem
terem aulas explícitas de pronúncia, os participantes da turma que teve as intervenções
continuaram progredindo na área fonético-fonológica mais do que os da turma de controle.
A explicação proposta é que os alunos da turma com as intervenções, por causa das
aulas explícitas de pronúncia que tiveram, foram conscientizados acerca da importância de se
aprender a pronúncia da L2. Além disso, as aulas de pronúncia podem ter criado, além da
aprendizagem instantânea averiguada pelo primeiro pós-teste, um conhecimento latente sobre os
sons ensinados, de maneira que eles só se materializaram na produção dos alunos quando suas
interlínguas se encontravam no estágio apropriado para essa aquisição, sendo, no caso de alguns
alunos, até dois semestres depois. As aulas de pronúncia das intervenções podem não ter
ajudado alguns dos alunos a pronunciarem os sons ensinados naquele momento, mas certamente
os auxiliaram a perceber e auto-monitorar esses sons em estágios seguintes da aquisição
fonético-fonológica.
Novamente comparando os dois pós-testes de cada participante de pesquisa
individualmente, é possível averiguar o avanço superior dos participantes do grupo de pesquisa:
Geovana
42%  26% (16)
Murilo
62%  47% (15)
Rita
64%  53% (11)
Thales
35%  24% (11)
Tabela 9: participantes com maior redução de ocorrência de erros entre o pós-teste imediato e o pós-teste
a posteriori na turma de pesquisa

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

455

Mário
54%  47% (7)
Yasmin
53%  46% (7)
Iolanda
63%  58% (5)
Beatriz
57%  52% (5)
Tabela 10: participantes com maior redução de ocorrência de erros entre o pós-teste imediato e o pósteste a posteriori na turma de controle

Como pode ser facilmente percebido, as taxas de redução da ocorrência de erros na
turma de controle quase não foram alteradas, pois a redução maior que, na análise do primeiro
pós-teste, foi de 8 pontos percentuais, passou 7 no pós-teste a posteriori. Na turma com
intervenção, contudo, a queda máxima no primeiro pós-teste, que foi de 24 pontos percentuais,
foi maior que os 16 pontos da maior redução no segundo pós-teste. Entretanto, mesmo com essa
diminuição, fica claro que as diferenças da turma com intervenção ainda foram bem maiores
que as da turma de controle.
Uma observação importante é que, para uma análise mais bem fundamentada é
importante também olhar para a proporção da ocorrência de erros. Por exemplo, na turma com
intervenção houve alunos que aumentaram a ocorrência de erros, mas que mesmo assim tiveram
uma porcentagem melhor do que o melhor aluno da turma de controle, como será mostrado a
seguir: a menor ocorrência de erros no pós-teste a posteriori da turma de controle foi da
Alessandra, que teve 41% de erros. Entretanto, na turma de pesquisa houve sete alunos com
uma porcentagem menor, inclusive duas que aumentaram a taxa de erros (Fábia e Lorena), mas
que ainda assim mantiveram uma porcentagem de erros menor que a do melhor participante da
turma de controle.
Outra análise que pode ser feita é baseada no aluno com a menor taxa de erros em cada
uma das três gravações. Para a turma de controle, as menores taxas de erros foram: 44% no teste
diagnóstico, 42% no pós-teste imediato e 41% no pós-teste a posteriori, apresentando uma
diferença de apenas três pontos percentuais entre as três gravações. Entre os alunos da turma
com as intervenções, as menores porcentagens de erros são as seguintes: 42% no teste
diagnóstico, 25% no pós-teste imediato e 24% no último pós-teste, indicando uma diminuição
de 18 pontos percentuais.
Com relação à média da ocorrência de erros, a turma de controle teve uma média
aritmética de 57% de erros no teste diagnóstico, 54% no pós-teste imediato e 51% no pós-teste a
posteriori, uma diferença de 6 pontos percentuais entre a primeira e a última gravação. A turma
com intervenção, por outro lado, teve 56% de erros na primeira gravação, 46% logo após as
intervenções e 43% na última gravação, apresentado uma diferença de 13 pontos percentuais.
A análise do desempenho dos participantes corrobora o achado da análise dos sons, de
que houve não apenas a retenção e a durabilidade da aprendizagem da pronúncia pelos
participantes de pesquisa que tiveram as intervenções, como também eles, por causa dessas
aulas explícitas de pronúncia, continuaram progredindo na área fonético-fonológica de maneira
mais satisfatória mesmo sem ter aulas de pronúncia durante um ano.
Considerações finais
Como já explicitado nas análises de dados, e retornando aos objetivos da pesquisa,
pode-se afirmar que há efeitos positivos da instrução explícita da pronúncia na aula de LE e que
esses efeitos têm durabilidade não apenas na retenção como também no desenvolvimento
continuado da aquisição da fonologia da L2. Além disso, é surpreendente o fato de que os
benefícios do ensino explícito da pronúncia foram alcançados mesmo com uma intervenção
limitada quanto ao tempo. Foram realizadas apenas 16 sessões de intervenção de 15 minutos
cada, dentro de uma carga-horária de 35 aulas de 1 hora e 40 minutos cada, o que representa
menos de 7% do tempo de aula utilizado para o ensino explícito de pronúncia. Isso demonstra
que, para que alunos se beneficiem de uma pronúncia mais inteligível, não há necessidade de
aulas especiais de pronúncia, visto que, como este estudo aponta, pequenas porções de instrução
explícita, contanto que específicas e significativas para os aprendizes, trazem benefícios
concretos e duradouros. Se as intervenções conduzidas nesta pesquisa duraram apenas um
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semestre e foram suficientes para demonstrar sua eficácia, o que dirá o ensino explícito da
pronúncia em todos os semestres em que alunos frequentam os cursos de línguas?
Como Collins e Mees (2008, p. 212) argumentam, Ŗmuitos professores de línguas
sentem que eles não têm tempo suficiente para dar aos seus alunos treinamento prolongado de
pronúnciaŗ8 e que, por isso, Ŗalguns, na verdade, não devotam nenhum tempo para isso
sequerŗ.9 Uma das consequências deste estudo é, portanto, conscientizar professores de línguas
que as aulas de pronúncia não precisam ser prolongadas e nem necessitam de tempo extra no
currículo para surtirem efeito. Os alunos não necessariamente precisam ter aulas de pronúncia
além de suas aulas de língua, mas suas aulas de língua, se incorporarem instrução e prática
fonético-fonológica consistente, explícita e específica, mesmo que por pouco tempo, trarão
benefícios comunicativos.
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TRADUÇÃO DE PROVÉRBIOS E IDIOMATISMOS
EM CARTES POSTALES FRANÇAISES
Alexandra Almeida de Oliveira (FL-UFG)
Luiz Maurício Rios (FL-UFG)
RESUME: L´objectif de ce travail est de démontrer la possiblité de travailler la culture française à
travers les proverbes et les expressions figées de cette langue, présents dans les Cartes Postales
Françaises – pas exactement les cartes postales de points touritiques des pays francophones. Cette
activité nous permet de travailler des notions de la théorie de la traduction et également la vision de
monde des français exprimée dans ces locutions.
MOTS-CLEF : traduction; expressions idiomatiques; proverbe; cartes postales.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é demonstrar a possibilidade de se trabalhar a cultura francesa por
meio de provérbios e expressões idiomáticas dessa língua, presentes em Cartes Postales Françaises –
não exatamente as cartas postais de pontos turísticos dos países francófonos. Esta atividade nos permite
trabalhar noções da teoria da tradução e igualmente a visão de mundo dos franceses expressa nessas
locuções.
PALAVRAS-CHAVE : tradução; expressões idiomáticas; provérbio; cartões postais.

A história da tradução é muito antiga, tão antiga quanto a escrita. No terceiro milênio
antes de Cristo já havia um dicionário de tradução da língua sumeriana para a língua acádia. Em
1799 foi encontrada, em escavações, à beira do Nilo, a Pedra de Rosetta, que remonta ao
segundo século antes de Cristo. Nessa pedra temos inscrições trilíngues: hieroglífica, demótica e
grega. As duas primeiras línguas pertencem à escrita egípcia. Essa pedra foi de suma
importância para a decifração dos hieroglíficos egípcios (CAMPOS, 1987).
Segundo Campos (1987), outra tradução antiga que merece destaque é a que foi feita
por 72 anciões. Esses foram de Jerusalém a Alexandria, por ordem do Faraó Ptolomeu Filadelfo,
entre os séculos III e II a.C., para uma difícil tarefa: traduzir o Velho Testamento do hebraico
para o grego. Essa tradução recebeu o nome de Septuaginta. Outra famosa tradução da Sagrada
escritura é a Vulgata, tradução latina da Bíblia, realizada por São Jerônimo.
Embora a prática da tradução seja antiga, seus estudos sistemáticos não datam de muito
tempo. Eles começaram a partir da segunda metade do século passado, e se expandiram,
principalmente, depois da década de 80. Antes, tínhamos apenas algumas reflexões feitas por
tradutores nos prefácios das obras traduzidas ou nas introduções de trabalhos tradutórios
(AGUIAR, 2000).
Até pouco tempo atrás, a concepção que se tinha do ato de traduzir era a de uma
atividade mecânica muito fácil de se realizar. Então, presumia-se que, qualquer conhecedor de
uma língua X traduziria o texto para uma língua Y. Imaginava-se, ainda, que a tradução era
efetuada Ŗpalavra por palavraŗ, conferindo ao vocábulo um sentido que ele só adquire dentro de
um contexto.
Estudos recentes revelam que, ao contrário, a tradução é uma tarefa nada fácil. Não
basta um conhecimento profundo da língua de partida e da língua de chegada para se conseguir
detectar em que contexto foi empregada a palavra para se fazer uma tradução eficiente. O
mesmo ocorre com frases em que só por meio do contexto teremos a interpretação Ŗadequadaŗ.
Logo, a tarefa do tradutor não é de maneira alguma mecânica. Exige muita reflexão e
conhecimento das culturas envolvidas.
O advento da linguística moderna auxiliou os estudos tradutológicos, pois a noção de
sentido, tão importante para a prática tradutória, foi debatida por Saussure, Bloomfield, Harris e
Hjelmslev. E o conceito de sentido é fundamental para a tradução, pois Ŗo tradutor [...] parte do
sentido e efetua todas as suas operações de transferência no interior do campo semânticoŗ, como
afirmam Vinay e Darbelnet (apud MOUNIN, 1975, p.31). Saussure (2006) sustenta que, se as
palavras representassem conceitos previamente estabelecidos, elas teriam correspondentes
exatos em outra língua, o que não acontece.
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Com essa reflexão, Saussure derruba a tradicional ideia da língua-nomenclatura, noção
em que a língua é desvinculada de uma cultura. Dessa forma, aprender uma segunda língua seria
como memorizar uma lista de palavras que corresponderiam exatamente às palavras da língua
materna. Saussure acredita que são as outras palavras que delimitam o sentido de um vocábulo.
Essas palavras formam o que Mounin chama de uma espécie de rede semântica. Nela as
palavras que têm sentidos próximos delimitam o significado das outras. Portanto, a palavra não
se delimita a ela mesma. Ela não é independente e o seu significado depende das relações que
ela estabelece com as outras palavras. Logo, Saussure acredita na impossibilidade da tradução
Ŗpalavra por palavraŗ, porque as relações variam de língua para língua. Bloomfield, Harris e
Hjelmslev, bem como Saussure, concluíram que a lógica semântica se dá de maneiras diferentes
nas diversas línguas.
As ideias de Saussure propiciaram o desenvolvimento de uma teoria em voga nos dias
atuais: a da desconstrução. Ela surgiu na França no final da década de 60 (Aguiar, 2000). Esse
estudo dissipa com a visão logocêntrica, não acreditando mais na estabilidade dos significados e
nem que esses eram inerentes ao texto. Portanto, a teoria da desconstrução passa a considerar a
relação leitor x texto, desprezada pela corrente logocêntrica. Prega, ainda, que o tradutor, como
qualquer leitor, é um construtor de significados. Dessa forma, sua leitura será influenciada por
seu contexto histórico-cultural-social.
Para Foucault, o autor
[...] não é visto como um indivíduo, mas como uma série de posições
subjetivas, possibilidades, interação de forças que, por sua vez, são
determinadas, não por uma harmonia de efeitos, mas por lacunas,
descontinuidades e rupturas, que se revelam tão significativas para a
determinação do sentido quanto o coerente, o unificado e o explícito Ŕ
ponderações que reduzem o papel criativo do autor que colocam em xeque a
originalidade do texto-fonte e que propiciam a reconsideração do sentido [...]
(AGUIAR, 2000, p.45-46).

Cumpre mencionar os quatro tipos de tradução propostos pelo estudioso Paulo Rónai
(1981). São eles: a tradução interlingual, a intralingual, a sociolinguística e a intersemiótica.
A interlingual é a mais conhecida, pois consiste em verter o texto de uma língua para
outra. Já a intralingual ocorre dentro de uma mesma língua. É comum um falante nativo de dada
língua falar algo, em sua língua materna, e o seu interlocutor, também falante da mesma língua,
dizer: Ŗ- Tá, agora traduz.ŗ. Este Ŗtraduzŗ, empregado na frase anterior, equivale a um
Ŗexpliqueŗ. Então se deve reelaborar a frase utilizando outros códigos lingüísticos da mesma
língua.
A tradução sociolinguística sucede quando se consegue perceber o sentido verdadeiro
da frase dita por alguém recorrendo à experiência cotidiana. Rónai (1981) exemplifica com a
seguinte situação: uma pessoa procura uma repartição em busca de um emprego e recebe como
resposta a frase: ŖEstá difícil.ŗ e a interpreta por Ŗnãoŗ.
E, por fim, temos a tradução intersemiótica, que se trata da tradução entre signos
diferentes. Por exemplo, um romance transformado em filme, ou a interpretação de uma
expressão fisionômica.
Rónai faz ainda a distinção entre tradução identificadora e naturalizadora. Esta seria a
condução de uma obra estrangeira para a cultura que a está recebendo, retirando-lhe traços que
causariam estranhamento aos leitores da língua para a qual está sendo adaptada, ao passo que a
tradução identificadora ocorre quando não há adaptação da cultura de partida para a cultura de
chegada: os traços da cultura-fonte são preservados e, dessa forma, pode haver estranhamento
por parte do leitor.
Esse teórico nos aponta exigências para um bom tradutor: um bom conhecimento da
língua-fonte; o auxílio do dicionário; a aquisição de um sexto sentido; além de bom senso. A
essas ele acrescenta: cultura geral, uma curiosidade inteligente e conhecimento a respeito do
país a que a obra se refere.
Podemos perceber, assim, que ser tradutor é muito difícil, porém gratificante, pois,
como assegura Victor Hugo (apud AGUIAR, 2000, p.11), Ŗtraduzir um poeta estrangeiro é
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aumentar a poesia nacionalŗ. Então qualquer obra bem traduzida é um acréscimo à cultura do
país.
Tradução e visão do mundo
As teorias linguísticas atuais relacionam a língua à cultura de um povo, sendo as duas
objetos inseparáveis. Uma influencia a outra.
Paulo Rónai acredita ser impossível, graças a essa visão, que um leitor que leia um texto
na língua original tenha a mesma impressão que um leitor que lê a tradução. Isto porque os
leitores estrangeiros não participam das mesmas experiências que os leitores que o leem no
original, que estão mergulhados na cultura da qual o livro trata.
Benjamin Whorf (1969) estuda a relação existente entre a língua e a cultura de um
povo. Ele sustenta que as categorias linguísticas representam experiências. Assim, cada
categoria existente numa língua é uma tentativa de interpretação do mundo. Comparando a
língua Hopi a um grupo de línguas denominado por ele como SAE (Standard Average
European), Whorf conclui que o pensamento é influenciado pela linguagem. Dessa forma, a
língua influencia o comportamento e o comportamento é influenciado por ela.
Logo, nenhum indivíduo é livre para descrever a natureza de modo absolutamente
imparcial. Mesmo quando elabora conceitos originais ele faz uso da cultura e dos conceitos de
sua comunidade.
Humboldt (1975, p.35) corrobora esta ideia afirmando que Ŗa linguagem é o recurso
através do qual os homens criam a sua concepção, sua compreensão e seus valores são
transmitidos de geração para geraçãoŗ. A geração futura percebe como a geração que a
antecedeu via o mundo. Assim sendo, a concepção de mundo é influenciada pela linguagem e
esta é influenciada por ela.
Trier (1975) retoma a teoria de Humboldt e afirma que cada língua recria a realidade a
sua maneira, existindo elementos peculiares a cada língua. Cada língua destaca do mesmo
mundo real os aspectos que acredita serem pertinentes à sua cultura.
A reflexão de Humboldt leva, teoricamente, à impossibilidade da tradução, pois nunca
se fala de duas coisas exatamente iguais, mesmo quando se fala de um mesmo objeto, porque os
pontos de vista e a experiência com aquele objeto são diferentes para os falantes dessas línguas.
Paes (apud AGUIAR, 2000, p.58), porém, afirma que a tradução é possível Ŗdesde que
se encontrem signos equivalentes ou aproximados para expressarem não só o significado
conceitual e afetivo, como também o caráter especial das relações estabelecidasŗ.
Tratando dos aspectos condicionantes da tradução, Azenha Junior (1999) sustenta que a
relação língua-cultura-texto propõe uma nova linha de estudos tradutológicos. À luz dessa
teoria, ele afirma ser legítimo haver traduções diferentes, pois cada uma tem o seu objetivo
delimitado e cada tradutor é diferente de outro, pois viveu em um contexto diferente. Assim,
tem uma visão de mundo diferente, bem como uma concepção de tradução diferente. Por isso,
fará uma tradução diferente dos demais tradutores de uma mesma obra.
Expressões idiomáticas e provérbios
Como já foi dito, a prática tradutória não é uma tarefa fácil, porém é uma Ŗponte
necessáriaŗ entre duas culturas, como sustenta José Paulo Paes (1990) Há, todavia, certos
aspectos que dificultam ainda mais esta prática, como a presença de idiomatismos e provérbios
no texto a ser trasladado.
Expressões idiomáticas
Xatara (1998, p.17), estudiosa de tradução de idiomatismos, define expressão
idiomática (EI) como uma Ŗlexia indecomponível, conotativa, cristalizada em um idioma pela
tradição culturalŗ. Vale (2002, fl. 01), em sua tese de doutorado, emprega o termo Ŗexpressão
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cristalizadaŗ, pois entende que o termo Ŗexpressão idiomáticaŗ é restrito a um idioma, e que
Ŗcristalizadoŗ refere-se à frequência do uso.
Para Xatara (1998), foi Saussure o primeiro a chamar atenção a estas combinações nãolivres. Contudo, foi Bally que desenvolveu um estudo dessas combinações e que inseriu uma
disciplina, chamada fraseologia, nos estudos lexicográficos. A fraseologia divide-se em duas
partes: a fraseologia popular (que se ocupa dos idiomatismos, gírias, provérbios e afins) e a
técnico-científica (que estuda as expressões terminológicas).
As expressões idiomáticas são combinações fechadas que não permitem, portanto, a
inserção de elementos que não lhes pertencem, não permitindo tampouco a permuta de seus
elementos. Se alguma troca for efetuada será para obter um tom humorístico. No entanto, só se
atingirá tal efeito se o ouvinte conhecer a EI que deu origem à nova, pois, do contrário, a nova
combinação não fará sentido ao interlocutor. Mais adiante, neste trabalho, há exemplos de EI
com troca de seus elementos, quando então se procura um efeito humorístico.
Outro dado importante em relação às EI: seu significado não é haurido da soma de seus
componentes, mas no todo, na unidade. Ainda, segundo Xatara, as EI atravessam dois estágios:
o primeiro é o de cristalização, seguido pelo uso da população.
A EI é formada porque os falantes não encontram, na língua, elementos que sejam
capazes de expressar o que eles desejam. Por isso, eles criam certas combinações para atingirem
tal intenção. Assim ocorre a cristalização da EI e ela passa a fazer parte do repertório
linguístico. Dessa forma, além de arbitrárias, as escolhas lexicais são subjetivas.
Quanto ao estágio de frequência de uso, os idiomatismos são aprendidos de forma nãosistemática, pois seu sentido e seu emprego são convencionalmente determinados. É necessário
que o falante ouça e leia a expressão idiomática por várias vezes, para apreendê-la e utilizá-la.
Ao tratar mais especificamente dos aspectos da tradução, Cláudia Xatara admite que a
tradução das EI constitui um verdadeiro problema para os tradutores, já que nas expressões
idiomáticas estão presentes traços culturais das línguas em questão. Dessa forma, as traduções
não são totalmente satisfatórias quando se trata de idiomatismos, visto que são expressões
linguísticas construídas culturalmente. As EI fazem parte do espelho da história de um povo:
por meio da língua é que a sociedade expõe a sua visão de mundo.
No entanto, esses problemas envolvendo culturas diversas podem não ser tão graves,
pois alguns povos percebem a realidade objetiva e subjetiva de maneira bem parecida. Mesmo
assim, não se pode falar em traduções perfeitas já que não existem equivalentes perfeitos. O que
se pode afirmar é que há um maior ou menor nível de correspondência entre vocábulos de
sistemas diferentes.
Ao se traduzir uma EI, deve-se considerar o seu conteúdo e a situação de comunicação
em que é empregada. Outros dois aspectos a serem considerados são: a sua frequência e o nível
de linguagem a que essa EI pertence. O tradutor deve atentar-se às várias opções que a língua
lhe proporciona e, dentre elas, escolher a que melhor convém ao original.
Para se efetuar a tradução, o idiomatismo deve ser considerado como uma unidade de
tradução mínima. Temos quatro possibilidades para o processo tradutório, segundo Xatara
(1994):
a) EI traduzida por idiomatismo semelhante:
Livrer [qqun] aux requins.
Deixar [por] de escateio.
b) EI traduzida por um idiomatismo completamente diferente:
Faire les cent coups.
Levar vida desregrada.
c) EI substituída por uma paráfrase:
Mourir comme les citrouilles. Morrer sem ser inaugurada.
d) EI traduzida literalmente (não entendendo aqui o termo literal em sua acepção mais
restrita):
Chevalier errant.
Cavaleiro errante.
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Xatara (1994) acrescenta que se a translação de uma EI oferecer muita dificuldade ao
tradutor, o problema pode ser resolvido Ŗa partir de transferências semânticas e circunlóquios
que procuram dar conta da totalidade de informação conceitual contidaŗ.
Provérbios
Sabe-se que um provérbio pertence à comunidade falante de uma determinada língua,
visto que ele é fruto da sabedoria popular. Ele é, portanto, imutável.
O provérbio consiste em um texto completo e passível de ser analisado e constitui
desafio para o tradutor. De acordo com Laranjeira (1993), há alguns provérbios que não podem
ser traduzidos e outros cuja tradução é possível.
Segundo Pineaux (apud Paes, 1990), o provérbio tem caráter metafórico, abstrato e
generalizante. A ação designada por ele é recorrente. Outra característica importante é que ele
sempre nos apresenta um conselho.
Laranjeira (1993, p.70) nos aponta algumas características dos provérbios:
Ausência de artigos:
Muito trovão, pouca chuva.
Erva daninha depressa cresce.

Ami au prêter, ennemi au rendre.
Lion est qui est fils de lion.

O uso de pronomes relativos sem antecedentes:
Quem pede desculpa, reconhece sua culpa.
Personne n‟est content de ce qu‟il a.
Quem não te conhece, que te compre.
Qui invite des cigognes doit avoir des
grenouilles.
Ordem frasal indireta:
A fé, nas obras se vê.
Bem baila aquele a quem a fortuna faz o som.

À homme hardi fortune tend la main.
Ce qui est mal gardé, le chat le mange.

Além dessas características, é fácil observar nos provérbios outros recursos de
construção, tais como: rima, aliteração, assonância, elipse de antecedentes, repetição vocabular,
oposição de palavras, paranomásia, paralelismo fônico, dialogismo, deformação intencional etc.
De acordo com Martha Steinberg (1995), os provérbios podem ter caráter eufemístico
ou difemístico. Este acentua um traço negativo do provérbio ao passo que aquele ameniza os
aspectos negativos.
Os provérbios relacionados à mulher, apresentam, em geral, caráter disfemístico :
Da má mulher te guarda e da boa não fies nada.
De la mauvaise femme, guarde-toi bien, et à la bonne, ne t'y fie point.
Já os relacionados à morte apresentam caráter eufemístico :
A morte cura tudo.
La mort guérit de tous nos maux.
Assim como as EI, os provérbios requerem uma tradução atenta, pois são ditos
pertencentes ao coletivo e tratam-se de formas fixas e cristalizadas. O provérbio é uma unidade
de cultura, e se forem comparados a outras culturas encontrar-se-ão provérbios iguais, parecidos
ou diferentes e, às vezes, provérbios correspondentes não serão encontrados.
Para Steinberg (1995), essas similitudes e dessemelhanças ocorrem nos níveis
morfológico e semântico, e podem também ocorrer com as figuras de linguagem empregadas. É
vital que se traduza o provérbio por outro existente na língua de chegada, e não literalmente, a
não ser que em ambas as línguas haja equivalentes.
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Da teoria à prática
Viu-se, na teoria, o quanto é difícil a tradução de EI e de provérbios, haja vista que eles
fazem parte da sabedoria popular. Cada povo tem uma visão de mundo diferente e cada língua
faz um recorte diferente da realidade.
Ver-se-á agora como essa teoria foi aplicada em uma sala de aula de língua francesa. Os
professores ministraram em conjunto a disciplina Francês 1 na Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Goiás, durante o primeiro semestre letivo de 2008.
Foram trabalhados, com os estudantes, cartões postais franceses Ŕ não convencionais Ŕ
que continham expressões idiomáticas e provérbios. De imediato, observou-se que as cores e o
lúdico despertam o interesse dos alunos, tornando-os mais receptivos ao aprendizado da língua
estrangeira. Ademais, o estudo da cultura da língua, por meio de EI e provérbios, torna-o mais
atraente para os alunos.
Primeiramente, foram discutidos aspectos teóricos da teoria tradutológica. Em seguida,
foram apresentados problemas decorrentes da tradução de expressões idiomáticas e provérbios,
conforme exposto anteriormente.
Posteriormente, procedeu-se à análise dos cartões. Primeiramente, os exercícios
propostos não tinham caráter comparativo entre o francês e o português. A língua trabalhada,
nesse momento, foi apenas o idioma francês. A primeira tarefa consistia em associar os
idiomatismos aos seus significados. A segunda atividade tratava-se de inventar uma história em
que algumas dessas expressões aparecessem. Para essas atividades, foi utilizado o cartão e a
tabela seguintes:

1. Fendre le coeur

( 5 ) être généreux

2. Donner son coeur

( 4 ) être afligé

3. Mal au coeur

( 1 ) rendre très triste

4. Le coeur gros

( 7 ) être inconstant en amour

5. Le coeur sur la main

( 9 ) se confier, se livrer

6. Coeur à prendre

( 2 ) se dédier à quelquřun

7. Coeur dřartichaut

( 3 ) avoir la nausée

8. Le coeur serré

( 8 ) avoir de la peine, de la pitié

9. Ouvrir son coeur

( 6 ) être célibataire
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Após essas atividades, procedeu-se o cotejo entre as duas línguas. A classe foi dividida
em dois grupos. Cada grupo recebeu expressões e seus respectivos equivalentes em português.
A tarefa era de montar uma pequena encenação a partir da EI, para que o outro grupo
adivinhasse o equivalente de tal EI em português. Após essa etapa, foram feitas as classificações
das traduções em: EI traduzida por idiomatismo semelhante; EI traduzida por um idiomatismo
completamente diferente; EI substituída por uma paráfrase e EI traduzida literalmente. Para
essa atividade foi utilizado o cartão seguinte:

É sabido que tanto os provérbios como as EI somente são compreendidos caso não haja
mudanças nas combinações, como foi expresso anteriormente. Porém, para causar efeito
humorístico, é possível a mudança de algum elemento. Para isso, é necessário que o interlocutor
reconheça o provérbio ou a EI de origem. Assim, foi distribuído aos alunos o seguinte exercício:
12345678910111213141516-

Quem ri por último...
Alegria de pobre...
Quem com ferro fere...
Em casa de ferreiro...
Quem tem boca...
Gato escaldado...
Quem espera...
Quando um não quer...
Os últimos serão...
Há males que vêm para...
Se Maomé não vai à
montanha...
Depois da tempestade...
Devagar...
Antes tarde do que...
Quem cedo madruga...
Quem vê cara...

a) ... para acabar com tudo mesmo!
b) ... fala. Quem tem grana é que vai a
Roma!
c) ... mais tarde!
d) ... o outro insiste!
e) ... é impossível!
f) ... fica com sono o dia inteiro!
g) ... não vê corrupção!
h) ... é retardado!
i) ... morre!
j) ... vem a gripe!
k) ... os desclassificados!
l) ... é porque ele se mudou para a praia!
m) ... não sabe como dói!
n) ... fica cansado!
o) ... só tem ferro!
p) ... nunca se chega!

Tal atividade consistia na combinação de novos provérbios. Em seguida, foi solicitado
aos alunos que achassem equivalentes para essas locuções na língua francesa. Logo após essa
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tarefa, os alunos Ŗbrincaramŗ com os provérbios franceses e criaram novos arranjos originando
novos provérbios.
Outras dinâmicas foram feitas, porém não serão inseridas neste artigo. Contudo, todos
os cartões, utilizados em sala de aula, encontram-se anexos.
Considerações finais
Como vimos, a prática tradutória não é tarefa fácil, ela exige muito do tradutor. Isto
ocorre por causa das divergências culturais existentes. Retomando a metáfora de Mounin
(1975), cada povo observa a mesma lua de pontos de vista diferentes. Esses pontos de vista são
expressos por diferentes formas.
As EI e os provérbios são criados a partir da experiência de mundo dos falantes. Devido
a isso, eles fazem remissão ao ambiente físico e ao contexto cultural no qual eles estão
inseridos. Como cada experiência de mundo é distinta, assim os provérbios e as EI também
serão diferentes nas diversas línguas, mesmo que morfologicamente eles sejam parecidos.
A tradução de provérbios e de EI requer um cuidado especial. Ela deve ser realizada não
a partir dos elementos isolados das frases, mas tendo como objeto mínimo para a tradução toda
a EI e todo o provérbio, pois se traduzirmos as palavras que compõem o provérbio ou a EI
estaremos desrespeitando a comunidade da língua de chegada, pois ela poderá não compreender
o sentido daquele trecho (que lhe parecerá um amontoado de palavras sem sentido), já que ele
não faz parte de seu repertório linguístico. Por fim, os provérbios e as EI devem ser traduzidos
por equivalentes que já existam na língua de chegada, por se tratarem de formas fixas não
sujeitas a alterações.
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VISUAL AIDS? ENJOY!
Valdirene Maria de Araújo Gomes (FL-UFG)
ABSTRACT: This article discusses some of the visual aids that a language teacher can make use of in the
classroom. We talk about each type separately and give some tips and examples on how these aids can be
used.
KEYWORDS: visual aids, language teaching, tools.
RESUMO: Este artigo trata de alguns recursos visuais que um professor de línguas pode utilizar na sala
de aula. Tratamos de cada tipo separadamente e damos dicas e exemplos de como eles podem ser
utilizados.
PALAVRAS-CHAVE: recursos visuais, ensino de línguas, ferramentas.

Introduction
Among the various tools language teachers can make use of to improve their teaching,
visual aids figure as a very important one because, as their name indicates, they have the visual
component and, as such, they can be used to teach students from beginning to advanced levels.
Moreover, most of them are usually easy to find, easy to organize, are often interesting,
meaningful and authentic. Wright (1989, p.2) points out that:
verbal language is only a part of the way we usually get meaning from
context. Things we see play an enormous part in affecting us and in giving us
information. We predict, deduce and infer, not only from what we hear and
read but from what we see around us and from what we remember having
seen.

Visual aids are very versatile and can be used to help present language from isolated
vocabulary items to complex grammar structures. They enrich language practice and prevent
translation. Besides that, they can be used to review content previously taught, to help increase
studentsř interest, to stimulate language production and to add variety to language teaching.
Canning-Wilson (2000, see references) claims that:
the use of illustrations, visuals, pictures, perceptions, mental images, figures,
impressions, likenesses, cartoons, charts, graphs, colors, replicas,
reproductions, or anything else used to help one see an immediate meaning in
the language may benefit the learner by helping to clarify the message,
provided the visual works in a positive way to enhance or supplement the
language point.

Gerngross and Puchta (1992) state that we learn through and make communicative use
of visual aids all the time and not only in the classroom. In our everyday lives we go to
museums and art galleries, we show each other photographs, we are surrounded all the time by
all sorts of visual stimuli in magazines, books, newspaper and on TV, and we take in all kinds of
advertisements that make strong use of visuals. There is no way to deny that, no matter where
we are, visuals will always be present.
For the classroom environment, Canning-Wilson (2000) states that images
contextualized in video or on its own can help to reinforce the language, only if it is used
communicatively and the learner can see immediate meaning in terms of vocabulary
recognition in the first language. Her research also suggests that visuals can be used to help
enhance the meaning of the message that speakers are trying to convey because they can make
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use of paralinguistic cues. All this reinforces the importance visual aids have in learning. Now
let us take a look at some kinds of visuals and some activities available for teachers.
What kind of visual aids can a teacher use in the language classroom?
There are lots of visual aids a teacher can use. The selection will depend exclusively on
the teacher and studentsř necessity. Wright (1989, p. 2) states that ŖIt is important to have as a
wide range of resources as possible in the classroom so that the students can have a rich base
and stimulus for this developmentŗ.
The most common visual aids found in a classroom are: the blackboard, flashcards, real
objects (realia), OHP Transparencies, worksheets, slides, video clips and movies, pictures, maps
and comic strips. Let us take a look at how each of them can be used
1. The blackboard
The blackboard is a simple tool found in most (if not all) language classrooms. It is the
most immediate tool to help the teacher create a visual environment in the classroom. On the
board the teacher can write new vocabulary, draw pictures, build outlines and create vocabulary
webs and mind maps, among other things. The following picture is a good example of a
vocabulary web.

Source: http://www.reading.org/publications/journals/rt/v61/i1/images/RT-61-1-Gooden-f2.jpg

2. Flashcards
Flashcards are usually used to help students memorize information. They can be used to
present single words, structures, phonemic symbols and so on. In terms of vocabulary, Harmer
(1997, p.23) states that students
need to learn what words mean and how they are used. Whilst this obviously
involves giving them the names for things (e.g. Řtableř, Řchairř, etc.) it also
involves showing them how words are stretched and twisted (e.g. Řto table a
motionř, Řto chair a meetingř).
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Thus, flashcards can give an important support to students when small bits of language
are being taught. They can be used to practice short answers for yes/no questions, phrasal verbs,
prefixes and suffixes and verb tenses, among other things.
3. Real objects (realia)
Real objects can be used almost in the same way as pictures, they can be used to present
new vocabulary, stimulate conversation, prevent translation etc. The teacher can use things
he/she or the students have in the classroom. For example, the teacher can take advantage of
what the students are wearing to present vocabulary for clothes. He can use the classroom
furniture in different positions to simulate different places or he can use classroom objects to
teach prepositions of place and so on. Also, the teacher can select things to take to the
classroom. In this case, the objects need to be small to be carried and handled in the classroom.
The objects selected can be used to teach pronunciation, create stories, present language
structures, promote guessing games, create situations such as going shopping etc.
4. OHP transparencies
Although OHP equipments are becoming obsolete and are not used in some institutions
anymore, in some others it still seems to have long life. According to UR (1996), OHP
transparencies are very useful to present visual or written material to class because they are
more vivid and attention-catching than the blackboard. They also help save classroom time
since examples, illustrations, pictures and other materials are prepared in advance. In addition
they help save copies because the class can benefit from the same material at the same time. In
addition, the teacher can present the material little by little, preventing students from seeing
information that needs to be worked on later.
5. Worksheets
Worksheets are a very useful tool to complement studentsř practice. They can be
prepared by the teacher depending on what he/she has been working on with his/her students.
These homemade worksheets can be of many kinds. They can be sheets of paper from a master
the teacher has produced, or they can be even crosswords or home-made games. Everything will
depend on the teacherřs necessity and creativity.
They can also be ready-made handouts found in photocopiable books. Besides the
books that bring this kind of material, there are also some sites which offer ready-made
worksheets on a great variety of topics. Some of them, such as www.toolsforeducators.com or
www.mes-english.com/worksheets/, even offer teachers the possibility of creating their own
material through worksheet-generating tools.
Teachers should take advantage of this material as much as possible because, besides
being attractive to students, rich in information and sometimes even fun, worksheets, like books,
are the kind of practice material that can be kept by students for future reference.
6. Slides
According to Lannir and Booth (see references):
Slides are similar to overhead projectors much more than they are to a
traditional blackboard. Yet unlike overhead projectors, slides are designed to
produce more sensory stimulation, allowing instructors to produce dynamic
as well as static images. They also allow the instructor to present graphics in
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higher resolution than any other teaching aid, enabling images, video and
audio elements.

Besides the advantages mentioned, we should add that PowerPoint slides are a powerful
tool in the sense that we can use text and images together and can convey difficult concepts that
cannot be easily explained through static images. In addition the slides are flexible, easy to
modify, easy to store and are also a very interesting resource (Ho, see references).
Cunningham (1991, p. 67) states that:
The use of slides can present a welcome solution to teachers and students
alike. They provide an interesting variation from classroom routine and
cognitive oriented exercises. The colourful visual element of slides
encourages the imagination and distances students from too great a
dependency on the written word.

7. Video clips and movies
Videos and movies are a wonderful tool in language teaching because they are usually
attractive to students and there is a great variety of material that can be used. For this reason,
they offer the teacher the opportunity to work on the various aspects of language. For example,
videos and movies help students practice listening comprehension better because, as they have
the visual component, students can see the articulation of words and this can help them
understand what is being said more easily.
They can also be used to promote conversation and exploit different bits of language
such as grammatical structures, functions and idioms. There are also pronunciation videos in
which students can see the mouth movements while a sound is articulated. This helps students
understand where articulators should touch in order to produce the sounds. In terms of
pronunciation, movies can also be used to practice intonation patterns as they are a rich source
of situations in which actors make use of rhythm and emphatic stress to convey messages. There
are some sites that present selected scripts, so that the teacher can play the scene and students
try to perform it using proper intonation and following the scripts.
Movies also offer a good amount of cultural information because many of them are
usually produced at a certain place, within a certain community, talking about a certain time
etc., which offers teachers and students opportunities to discuss and even compare these cultural
aspects to their own culture. According to Stemplesky (1990, p. 4), ŖObserving differences in
cultural behaviour is not only suitable training for operating successfully in an alien community.
It is also a rich resource for communication in the language classroom.ŗ
There is a great variety of materials designed for the language classroom, but the
teacher can also find his/her own materials since the internet offers an infinity of options with
video clip sites and even entire movies to be downloaded. Stemplesky (2002) claims that
videořs true potential in language learning is only achieved when it is used as an integral part of
the course. For this reason, teachers should be careful in the selection, looking for things that fit
into studentsř real needs instead of just having an activity to fill class time.
8. Pictures
Pictures are one of the richest kinds of visual aids. Differently from other visual aids,
pictures do not depend on equipments and, even so, they give teachers infinite possibilities of
use in the classroom. Wright (1989) claims that pictures can be used by teachers and students
whatever the emphasis of the syllables they are following. He also states that the same picture
can be used to teach structures, vocabulary, functions, situations and skills. So, as there is a
great variety of activities the teacher can do with pictures, much of this will depend on his or her
creativity. The teacher can use pictures to introduce new vocabulary, to show actions or to
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promote discussion. The following picture is a good example of a picture that can be used to
promote discussion:

Source: PAUL, D. Communication strategies. Singapore: Thomson, 2003.

The picture above can be used to discuss cultural issues since, besides the illustration, it
brings verbal information related to a situation that is common in some cultures but not in
others. For example, not all brides wear white and not all grooms wear black. The teacher can
exploit what the colors represent in different cultures. Also, the marriage issue can be worked
on here.
The teacher can also use pictures in a sequence to create stories. Students can create
their stories individually, in pairs or groups. The same sequence of pictures can be used in
activities of writing or speaking. Students can be divided into pairs facing one another. The
students who can see the teacher with the pictures will start narrating. As the story progresses,
the students can change places and the listeners can now be speakers, so that all students have
opportunity to speak.
Students can also contribute with classroom material. For example, the teacher can ask
students to bring personal pictures and photos and personalize activities.
Pictures in general work very well for describing, comparing, doing gap-filling
exercises, giving directions, supporting speeches and story-telling, teaching pronunciation,
working on quantities, discussing cultural aspects, etc.
9. Maps
Maps can be usually used to promote discussions about general knowledge, linguistic
issues and cultural aspects. These activities work better in more advanced groups. The map
below is a good example of material that can be used to raise cultural discussion.
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Source: Speak Up Magazine, issue 193.

10. Comic strips
Strips from comics are usually attractive to students. The teacher can use strips with a
story and exploit vocabulary, structures, encourage students to perform role plays, or the teacher
can use strips without words and have students create their own dialogues. The Garfield strip
below is a good example of material for dialogue creation.

Source: http://www.garfield.com
Source: http://www.cs.wustl.edu/~faanly/images/graduate_life.jpg
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Final remarks
Since language teaching needs variety, teachers should always include visual aids in
their everyday teaching. They surely present many advantages and give way to a great number
of activities and techniques. The teacher needs only to be careful in the way he/she uses the
visuals. For example, pictures should be clear and big enough to suit the purpose of the activity.
The objects should be small and easy to handle. Visuals that depend on equipment should be
tested beforehand etc. And everything needs to be used with a communicative purpose. By
using the visuals the right way, teachers will only have benefits and so will their students.
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WORDS CAN EVEN HURT:
UNDERSTANDING LANGUAGE AS A SOCIAL PHENOMENON
Fernando Zolin-Vesz (IFMT)
ABSTRACT: Although teaching a foreign language has been considered an opportunity to understand
how languages make discourses and effects of meaning through relations of power that are built by the
languages in certain contexts, it is interesting to observe that English as a Foreign Language (EFL)
teaching in Brazilian schools still maintains traditional practices such as translation and grammar
exercises. The purpose of this article is to reflect about how EFL classes would gain an important role in
terms of understanding how the language builds social phenomena once it is a social phenomenon.
KEYWORDS: EFL teaching; inclusive approaches.
RESUMO: Embora o ensino de línguas seja considerado uma oportunidade de compreender como as
línguas produzem discursos e efeitos de sentido através de relações de poder que são construídos pela
própria em certos contextos, é interessante observar que as aulas de língua inglesa na escola continuam
pautadas ainda no ensino de vocabulário e de estruturas gramaticais por si sós. O objetivo deste artigo é
propor reflexões e sugestões de como as aulas de língua inglesa poderiam ser desenvolvidas a fim de
compreender como a língua constrói fenômenos sociais uma vez que ela é um fenômeno social.
PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua inglesa; abordagens inclusivas.

Introduction
The literature on English as a Foreign Language (EFL) teaching process has lately
pointed out some alternatives to the prescriptive approach. This way authors such as Paiva
(2009), Assis-Peterson & Silva (2009), Cox & Assis-Peterson (2008) and Leffa (2009) direct
their research to what they call inclusive approaches.
The inclusive approaches take into account studentsř wishes and beliefs, and see them
as social actors in social and historical processes which build studentsř identities and
subjectivities. In this way, teachers and students are seen as being guided by relations of power
both in and outside the classroom (ckeck ASSIS-PETERSON; SILVA, op. cit.). The inclusive
approaches also refuse any and every idea of inability of both students and schools to teach
foreign languages, and suggest possibilities of teaching and learning languages usually related
to critical approaches. Cox & Assis-Peterson (op. cit.) consider EFL teaching as a possibility to
formulate another discourse that is different from the dominant ones which usually promote
inequality and dependency. According to these authors,
[t]he voice in English that the teacher would try to cultivate would not be that
one attached to the native British or American voice trained in a
communicative approach, but the voice that would permit students to write
against any form of economical, political, cultural or linguistic domination
from one country to another.1 (COX & ASSIS-PETERSON, 2008, p. 39)

Due to this conception, studentsř autonomy obtains a considerable space in the teaching
process. In order to achieve this autonomy, the classroom may be a stimulating environment to
the use of the foreign language. Both Paiva (op. cit.) and Leffa (op. cit.) suggest activities that
engage students in the use of language in everyday situations, which English may be involved,
instead of being stuck to grammar exercises or reading.
1. A voz em inglês que o professor tentaria cultivar no aluno não seria aquela colada à voz britânica
nativa ou à voz americana, treinada em aulas comunicativas, mas sim aquela que lhe permitiria escrever
contra qualquer forma de dominação econômica, política, cultural e lingüística de um país sobre os
outros.
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This way teaching a foreign language may be an opportunity to understand how
languages constitute the societies. Through this point of view, teaching a language is even
deeper than just teaching vocabulary and grammar themselves. Further, it is a way to understand
how the language creates discourses through relations of power that are built by the language in
certain contexts (cf. BAKHTIN apud JORDÃO, 2006). Power is seen then as systems of
representation which are culturally transmitted in a way to seem natural and true (cf.
BOURDIEU apud JORDÃO, op. cit.). However, in the same way, power is not something that
can be owned, but something someone exerts or practices through different ways in different
contexts and spheres (FOUCAULT apud JORDÃO, op. cit.). Language is understood then as a
series of interpretative procedures that build the meaning of the world (cf. JORDÃO, 2007, p.
24).
If we take that into account, it has become crucial to understand how discourses shape
our social practices and how the Ŗgeneral politicsŗ of truth, the Ŗregimes of truthŗ according to
Foucault (apud MOITA LOPES, 2003), which we live under, are built in those discourses. The
foreign language classroom may become a potential place to be in contact with different ways
of understanding the world that may be different from those of the national culture or sometimes
even similar. Then it may be possible to see the world in a different way through building or rebuilding new interpretations in one or another language. According to Jordão (2007, p. 24),
[t]he school may teach people to recognize that the speaker speaks from a
specific place to other speakers from specific places too. Once the speaking
and the acting are located, they come from some ideological and cultural
perspectives which are built collectively...2

Observing these initial considerations, the EFL classes in schools may gain an important
role in terms of understanding how the language constitutes the world as it is known and why
people think this or that way. EFL classroom may be a possibility to seize upon the language in
order to formulate discourses against discourses and practices that promote inequality and
dependency. Then understanding a social phenomenon, such as violence in schools, may be an
idea to understand how language makes the society since the language is also a social
phenomenon. This article is a description of a project work on how people can fight against
these discourses of inequality and domination. In order to achieve this, it was taken as leitmotif a
subtle case of violence which is called bullying.
The project work
Bullying is a very interesting way of violence nowadays. Besides the possibility of
physical violence, it also involves emotional violence. The latter may be manifested through
language such as verbal abuse and pernicious nicknames. So understanding how the process of
bullying a person happens may help students understand the process of how language makes
discourses and effects of meaning through relations of power that are built by the language
itself. In the same way, students may change their beliefs of treating emotional violence as
natural and acceptable.
I am reporting in this article a project work about bullying in schools which aim was
help students understand the process of power beyond the pernicious nicknames and verbal
abuse that occurred among the students. It is going to be emphasized the role of EFL classes in
the project work.
Initially it is interesting to observe that the word bullying is used even in Portuguese
with the same meaning as it is in English. Although there is a word or term to name it in some
2. A escola pode ensinar as pessoas a reconhecerem que aquele que fala, fala sempre de algum lugar, para
outros que se posicionam em lugares também específicos. E que o falar e o agir, portanto, sendo
localizados, vem de determinadas perspectivas ideológicas, culturais, coletivamente construídas...
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languages (ijime in Japanese, acoso escolar in Spanish, bullismo in Italian), there is not still a
wide-known Portuguese word to express that. Even though some authors (Nogueira, 2005) use
the term violencia entre pares, the word in English is mostly cited. It was the reason why the
EFL classes were in charge of introducing the term bullying to the students.
In order to do it, the students read the novel The Confusions of Young Törless, by
Robert Musil, which is about the behavior of students in a boarding school in Austria. Published
in 1906, its protagonist narrates how his friends Reiting and Beineberg raped their classmate
Basini inside the school. The novel was read in Portuguese initially in order to make the story
known by the students.
Then there were a discussion on the physical and emotional violence as a historical
process and how that kind of violence still reflects in our society nowadays. Many students
noticed that the ways in which people were abused emotionally have not changed over the
years. That is, exactly one century later (the book was published in 1906 and the project work
was developed in 2006), students continue being harassed by bullies. That phenomenon
occurred even in their school and some of the students realized that they were either bullies or
victims, both bullies and victims, etc. Being aware of that contributed decisively to the next
steps of the project.
The novel was read then in English in order to find linguistic evidences which could
describe the charactersř behavior (Reitingřs and Beinebergřs) as emotional violence and the
characters themselves as bullies.
Some paragraphs of the novel, which were analyzed in class, may demonstrate what
bullying is and how bullying may occur through language.
So Reiting made a suggestion, which they accepted. They decided to keep
Basini under surveillance… (p. 52)
Weřll have to think of a punishment for him in the end, of course… but to be
reasonably brief, I have something else in mind. I want to… how shall we put
it… torment him… (Beinebergřs speech, p. 63)
ŖOf course there is no endŗ, he said to himself, Ŗit goes on and on, ever
onward, into infinityŗ. (Törlessř speech, p. 69)
ŖShut up!ŗ shouted Reiting. ŖWeřve had enough of your excuses! We now
know once and for all what situation is, and weřre going to act
accordingly…ŗ There was a short silence. Then, all of a sudden, Törless said
quietly, almost kindly, ŖSay: I‟m a thief.ŗ
Basini made a big, almost terrified eyes; Beineberg laughed comfortably.
But Basini said nothing. Then Beineberg gave him a poke in the ribs and
shouted at him: “Don‟t you hear? You‟re to say that you‟re a thief! Say
it right now! (p. 80)

The bold expressions were some of the mentioned ones by the students. Through
reading strategies, such as scanning, reference and cognates, the students concluded that those
structures express what bullies think and how they act. The chart below (Table1) is a summary
of the analysis which was carried out in class.

Anais do VII Seminário de Línguas Estrangeiras – UFG - 2010

478

Table 1: Summary of the analysis of how language constitutes bullying
How bullies act
Language structure
Examples from the novel
harassment

imperative

“Shut up!”
“Say: I‟m a thief!”
“Say it right now!”

perversity

direct/indirect speech

“Basini made a big, almost
terrified
eyes;
Beineberg
laughed comfortably…”
“I want to… torment him.”
“They decided to keep Basini
under surveillance…”

threat

will versus going to

“We‟ll have to think of a
punishment for him…”
“… and we‟re going to act
accordingly…”

The purpose of this exercise was to demonstrate how power constitutes the relations of
violence through language. In each example above, the students identified a typical case of
bullying in the paragraphs and the language structure that sustained the idea of emotional
violence that was expressed. In the first analysis, the examples of imperative were the most
cited. It was possible to understand then an extra possibility of use for imperative which was
beyond of those brought in the studentsř EFL book. Instead of requesting or ordering
something, as it was explained in their book, the language structure was being used in order to
harass someone (according to studentsř classification).
In a second moment, students noticed, through the analysis of the narration of the novel,
the perversity (according to their classification once more) of Reitingřs and Beinebergřs
behavior. The narration included both direct and indirect speech, which could be largely
analyzed due to the innumerous examples found in the whole novel. In the majority of them,
students observed that emotional violence was presented in the way characters behaved, once
they always had a plan to bully Basini.
Another studentsř observation was related to the way in which Reiting and Beineberg
threatened Basini Ŕ the threats were commonly in the Future Tense, especially Simple Future
and Future with Going To. Once more a language structure was being used beyond the
explanation brought in their EFL book, which was only related to certainty and planned
activities. Simple Future and Future with Going To may be also used to threaten to someone.
Hence it follows that, understanding the phenomenon bullying, which is expressed
mostly by language, assumes to understand how the structures and uses of language build the
ideas of harassment, perversity and threat that involve emotional violence.
Therefore, based on this initial comprehension of the phenomenon, other activities were
organized in order to develop the whole idea of causes and consequences of bullying, such as
interviews, statistical charts, workshops and lectures. The following chart (Table 2) is a
summary of the contribution from some school subjects to the project work.
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Table 2: Summary of the contribution from some subjects
Subject
Contribution
Brazilian Literature

Analysis of the novel O Ateneu by Raul Pompeia
and comparison to The Confusions of Young
Törless Ŕ similarities between the stories, historical
context…

Mathematics

Statistical chart of the occurrence of bullying
inside the school

Chemistry and Biology

Workshop about the chemical alterations in the
human body due to sadness

Final remarks
In order to conclude, understanding social phenomena may help students understand
how they occur and how language may influence or create them. This way, in my opinion,
language teachers may make the difference. According to Jordão (2006), the foreign language
classroom may offer pairs of lenses which permit to look at the world in a different way.
As this article suggests, bullying in schools ought not be considered as natural Ŕ Ŗjust
jokes among studentsŗ. On the other hand, it is possible to decompose it through the analysis of
discourses, which bullying itself produces, especially if we take into account, according to
Bakhtin (apud Jordão, op. cit.), that power is cyclical and conceived as systems of
representation culturally transmitted in a way to seem natural and acceptable. Going beyond this
entire concept of power ought to also be the language teacherřs role.
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