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APRESENTAÇÃO
O Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo realizou, de 

19 a 21 de outubro de 2016, o IX Seminário de Ensino de Línguas 
Estrangeiras (SELES) e o V Seminário de Ensino de Língua 
Materna (SELM), eventos já tradicionais no Curso. Com o intuito 
de ampliar as discussões relacionadas à área das linguagens, códigos 
e suas tecnologias, aconteceu conjuntamente ao SELES/SELM, com 
o apoio e a participação dos Cursos de Artes Visuais e de Edu-
cação Física, o I Seminário Nacional Integrado da Área das 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, 
Literatura, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e 
Arte (SENI).

Foram momentos de discussão dos processos de ensino e de 
aprendizagem da área envolvida, promovendo a atualização e a quali-
ficação de professores e estudantes, os quais estiveram envolvidos com 
o tema “Desafios contemporâneos no ensino das linguagens, códigos 
e suas tecnologias”, num verdadeiro diálogo interdisciplinar entre os 
componentes curriculares da área das linguagens – Língua Portugue-
sa, Literatura, Língua Estrangeira Moderna, Educação Física e Arte. 
Entre Mostra de Materiais Didáticos, conferências, minicursos e ses-
são de comunicações, foram muitas experiências construídas e muitos 
saberes compartilhados.  

Sendo assim, apresentamos os Anais do evento, divididos em 
dois tomos: no tomo 1,  constam artigos produzidos a partir de comu-
nicações apresentadas no grande eixo que envolve discussões acerca 
da Língua Materna; no tomo 2, constam artigos produzidos a partir 
de comunicações apresentadas no grande eixo da Língua Estrangeira. 
Como podemos perceber, trata-se de um grande conjunto de trabalhos 
cujas temáticas revelam-se atuais e necessárias.

Agradecemos a todos os participantes, autores e apoiadores. Em 
especial, as Vice-Reitorias de Graduação e de Extensão e Assuntos 
Comunitários da UPF, a Direção do IFCH, o Colegiado do Curso de 
Letras, dos Cursos de Artes Visuais e de Educação Física, as Editoras 
e demais empresas parceiras, sem os quais esse evento não seria pos-
sível. Nosso reconhecimento especial ao apoio recebido da CAPES, que 
muito colaborou com a viabilidade dos Seminários, bem como destas 
publicações.

As Organizadoras



A IMPORTÂNCIA DA INTERAÇÃO 
ATRAVÉS DE VÍDEOS NA 
DISCIPLINA DE LÍNGUA 
ESPANHOLA IV EM EaD

Naura Letícia Nascimento Coelho*

1 Introdução

A presente pesquisa procurou discutir a Educação a Distân-
cia - EaD, mais especificamente sobre o crescimento do uso de ví-
deos como forma de interação professor/aluno propiciando novas 
perspectivas para a educação e o ensino e aprendizado a distância, 
visto que, além de possibilitar a interação estimulam e incentivam 
aos alunos. Por serem inúmeros os desafios do uso do vídeo em 
EaD e por existirem ainda algumas limitações, muitas vezes os 
professores acabam não oferecendo este instrumento de interação 
e comunicação aos seus alunos, o que faz deste estudo fundamental 
para entender a importância do contato visual na educação a dis-
tância e o quanto pode facilitar a aprendizagem e aproximar o pro-
fessor de seu aluno. Neste caso, a pesquisa ocorreu na disciplina de 
Língua Espanhola IV do Curso de Letras na modalidade EaD pela 
Universidade Aberta do Brasil – UAB vinculado a Universidade 
Federal de Santa Maria – UFSM. A função e as estratégias utili-
zadas pela professora formadora para dar conta do ato educativo 
através da realização de vídeos explicativos e as estratégias utili-

* Professora Mestre Letras Língua Espanhola e Respectivas Literaturas/UFSM- EaD.
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zadas pelos alunos para compreender o conteúdo e explicações ofe-
recidas são os principais tópicos estudados. A iniciativa de realizar 
este estudo surgiu a partir de reflexões e questionamentos feitos 
pela pesquisadora a respeito da formação, qualidade e eficácia dos 
vídeos oferecidos aos seus alunos. Para isso, foram analisadas as 
opiniões dos aprendizes e as estratégias utilizadas por eles na hora 
de compreender os conteúdos propostos no ambiente virtual da dis-
ciplina de Língua Espanhola VI no formato de vídeos explicativos. 
A pesquisadora estudou e analisou os dados em seu cenário natu-
ral, ou seja, com seu grupo de alunos e através de questionamentos 
individuais e orais, nos quais os alunos puderam expressar os mo-
mentos mais significativos de seu processo de aprendizagem e as 
dificuldades encontradas. Assim foi possível compreender melhor a 
importância de ser oferecido na Educação a Distância o contato vi-
sual do professor através de vídeos tanto explicativos como vídeos 
semanais para manter uma interação maior com os alunos. 

2 A educação a distancia 

A modalidade de Educação a Distância tem possibilitado o 
acesso de muitas pessoas ao ensino superior. Isto ocorre porque ela 
possui características próprias e normas específicas, abrange vá-
rias regiões e pessoas com diferentes realidades e em pouco tempo. 
Esta modalidade de ensino atingiu positivamente muitas pessoas, 
sendo reconhecida pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e 
abordada pelos Planos Nacionais de Educação (PNE) desde 2001. 
Um dos fatores mais positivos é que o aluno torna-se responsá-
vel por administrar seu tempo de estudo, é ele quem decide que 
horas irá estudar e quanto tempo irá estudar por dia. A EaD foi 
reconhecida pelo Plano Nacional de Educação de 2001-2010 (Lei nº 
10.172, de 9 de janeiro de 2001) como estratégia para a redução das 
desigualdades sociais tendo como uma de suas principais caracte-
rísticas  a interatividade, a qual possibilita o usuário interagir com 
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uma máquina e, por meio dela, com outras pessoas (MAGALHÃES, 
RIBEIRO; SCHENKEL). Em situações de aprendizagem a distân-
cia, a interação pessoal entre professores e alunos é extremamente 
importante, pois acaba por aproximar aqueles que julgam estar 
distantes e neste caso o uso do vídeo pode ser fundamental.

Sabemos que professores e alunos estão separados fisica-
mente na modalidade EaD e por isso a proposta de ensino é dife-
renciada (MAIA; MATTAR, 2007). Segundo Ives e Javenpa (1996), 
o papel do professor nessa modalidade constitui-se muito mais 
como facilitador do que de especialista, pois os cursos costumam 
ser mais personalizados, cabendo aos próprios alunos se organizar 
e programar a sua instrução. Os professores devem atentar para a 
importância dos aspectos visuais em relação aos aspectos textuais 
no processo de ensino-aprendizagem e é aí que entra a utilização 
do vídeo como um recurso facilitador para aprendizagem.

Por se tratar de uma modalidade que abrange polos em ci-
dades, muitas vezes, distantes do polo principal onde se concentra 
a coordenação e professores é preciso que se pense em opções que 
possam aproximar aluno e professor, incentivar e facilitar a apren-
dizagem. Por mais que a educação a distancia exija do aluno uma 
maior autonomia, a utilização de vídeos pelos professores formado-
res pode ser uma boa opção para incentivar os discentes na busca 
por respostas e conhecimento.

2.1 Contribuições dos vídeos para o aprendizado de 
Língua Espanhola VI em EaD

O vídeo tem sido cada vez mais utilizado como recurso pe-
dagógico, pois alcança múltiplos estilos de aprendizagem e de in-
teligências. Pesquisadores apontam que muitos alunos aprendem 
melhor quando submetidos a estímulos visuais e sonoros, em com-
paração a uma educação tradicional, baseada principalmente em 
textos impressos (MATTAR, 2009; McKINNEY et al, 2009, apud 
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MATTAR, 2009). Neste caso especifico da Língua Espanhola VI 
em que a oralidade e o contato visual podem colaborar muito na 
compreensão e aprendizagem do conteúdo o vídeo, como recurso 
pedagógico auxilia muito, pois ao tomarmos como referencia que 
estamos em um curso totalmente a distancia, a sedução e apelo 
emocional passado pelo professor ao oferecer um vídeo aos seus 
alunos, passa a ser um recurso a mais para manter proximidade e 
tornar o ensino mais simples fazendo  uso de uma linguagem mais 
clara e objetiva da oferecida nos textos.  

Como define Moran, o vídeo associa o imaginário, a intuição 
com a razão, tornando o processo ensino-aprendizagem mais emo-
cional, mais intuitivo e sedutor.

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e es-
crita. (...) o vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta outras realida-
des (no imaginário), em outros tempos e espaços. O vídeo combina a 
comunicação sensorial-cinestésica com a audiovisual, a intuição com 
a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, 
pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional 
(MORAN, 1995, p. 2).

O uso do vídeo em EAD caracteriza-se por uma linguagem 
sensível às necessidades da maioria da população adulta e jovem. 
A sua comunicação resulta do encontro entre palavras, gestos e 
movimentos, distanciando-se do material impresso e didático, 
da linearidade das atividades da sala de aula e da rotina escolar 
(DALLACOSTA, 2004). Por serem dinâmicos, sensibilizam e moti-
vam aos alunos no processo de ensino e aprendizagem e no caso do 
ensino a distancia aproximam professor e aluno. Geralmente esta-
mos acostumados a escolas e graduações tradicionais em que es-
tamos habituados a aproximação do professor que para nós é algo 
que facilita a aprendizagem. Ao ingressar em um curso totalmente 
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a distancia sentimos falta do contato, da facilidade de comunicação 
e para tirar duvidas. Ao fazer uso do recurso visual no formato de 
vídeo, este contato visual, ao qual estamos acostumados pode ser 
amenizado.

Santos e Nascimento (2011) destacam a importância do edu-
cador de estar preparado para trabalhar com os recursos visuais, 
buscar aperfeiçoamento. Para os autores, os desafios para quem 
vai ensinar a distância são enormes.

[...]é preciso recriar o curso de uma nova maneira, deixar o papel de 
provedor para o de facilitador de conteúdos, adquirir segurança e efi-
ciência ao usar a tecnologia como uma ligação principal entre alunos e 
professores, aprender a ensinar efetivamente sem o controle visual pro-
porcionado pelo contato ‘olho-no-olho’ direto, desenvolver um entendi-
mento e uma apreciação pelo estilo de vida dos estudantes à distância” 
(SANTOS; NASCIMENTO, 2011, p. 6).

E devido aos inúmeros desafios enfrentados pelos educado-
res que muitas vezes a utilização dos vídeos é deixada de lado. 
Existe o medo de errar, de não conseguir realizar corretamente as 
gravações e a vergonha de se expor também é muito forte. Superar 
estas barreiras acaba sendo um dos maiores desafios enfrentados 
pelos professores. Buscar qualificação é uma boa alternativa, as-
sim como perder o medo de dar o primeiro passo, fazer uso desta 
ferramenta que não é tão complicada assim como parece. 

3 Metodologia 

A disciplina de Língua Espanhola VI pertence a grade curri-
cular obrigatória do Curso de Letras Espanhol na modalidade EaD 
pela Universidade Aberta do Brasil  vinculado a Universidade Fe-
deral de Santa Maria, esta disciplina em questão esta dividida em 
unidades semanais, ou seja, iniciam em dias específicos e tem uma 
duração de duas semanas. Os acadêmicos do curso devem estudar 
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o material disponibilizado e realizar atividades avaliativas propos-
tas pela professora formadora. 

Com o intuito de estudar uma maneira de facilitar a compre-
ensão dos alunos e manter um contato maior entre professor / alu-
no foi que surgiu esta pesquisa com o uso de vídeos na disciplina de 
Espanhol VI. A pesquisa foi realizada com um grupo de 10 alunos 
do curso com os quais foram feitos questionários para buscar en-
tender que tipo de estratégias os alunos fazem uso para compre-
ender os vídeos propostos pela professora da disciplina de Língua 
Espanhola VI. Foram feitas análises dos questionários preenchi-
dos pelos alunos que serviram também como base para o registro 
do trabalho desenvolvido pela professora e também pesquisadora. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre 
o tema e após foi aplicado um questionário com o objetivo de fazer 
um levantamento de informações sobre o conhecimento dos alunos 
envolvidos e suas expectativas quanto aos vídeos que seriam uti-
lizados na disciplina em questão. Após a realização dos questioná-
rios foram feitas anotações sobre as expectativas dos alunos quan-
to aos vídeos e novos questionários após finalizada cada unidade, 
ou seja para compreender quais as estratégias estariam sendo uti-
lizadas pelos acadêmicos para entender o conteúdo explicado e sua 
receptividade perante aos vídeos oferecidos. 

3.2 Análise dos dados 

Depois de cada questionário realizado, a professora pesqui-
sadora analisava as anotações feitas fazendo uma reflexão sobre o 
que fora recolhido. A partir dessa etapa avaliativa redefinia priori-
dades para os próximos questionamentos, assim como metas para 
utilização e temas a serem abordados nos vídeos, além de buscar 
bibliografias pertinentes que respondessem às dúvidas e questio-
namentos surgidos após cada unidade da disciplina analisada.
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Como a disciplina em questão estava dividida por unidades 
com tempo máximo de duas semanas, foi proposto pela professora 
formadora e também pesquisadora que fosse oferecido dois vídeos 
para cada unidade: Um vídeo ao inicio explicando do que a semana 
de estudos iria tratar e através dele procurar incentivar os alunos 
ao abordar a importância do tema a ser estudado e um segundo ví-
deo explicativo do conteúdo em que sempre eram feitos questiona-
mentos sobre o que foi estudado. Os alunos após assistir aos vídeos 
deveriam responder aos questionamentos propostos. 

Depois de estabelecido os focos do trabalho eram feitos regis-
tros de episódios ocorridos após alguns dias de postagem do vídeo 
introdutório e depois após postagem do vídeo explicativo, como o 
comportamento dos alunos frente aos vídeos propostos, o tempo 
gasto pelos alunos com cada atividade e o tempo utilizado com-
partilhar informações e conhecimentos. Também foi analisado se 
o tempo dos vídeos oferecidos permitia aos alunos pensar sobre o 
conteúdo visto e se depois de lançadas as questões sobre os textos  
o tempo permitia que os alunos compreendessem o que lhes fora 
proposto.

Depois de cada unidade eram analisadas as anotações feitas 
nos instrumentos de observação, fazendo a pesquisadora uma re-
flexão sobre o que fora registrado. Partindo dessa etapa avaliati-
va eram redefinidas prioridades para os próximos vídeos a serem 
publicados na disciplina, assim como metas de aprendizagem e de 
melhoria da prática, além de buscar referências bibliográficas per-
tinentes que respondessem às dúvidas e questionamentos surgidos 
após cada analise dos questionamentos feitos aos alunos.

O que se percebeu ao longo das análises foi que o processo 
de aprendizagem de leitura em língua estrangeira assim como em 
língua materna é longo e muito complexo, mas o aprendizado da 
leitura em LE difere do processo de leitura em Língua Materna, 
quanto ao conhecimento prévio do aluno. Também ficou claro que 
o tempo destinado às aulas de língua estrangeira é insuficiente, 
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pois em muitos momentos da pesquisa, em apenas 45 minutos não 
era possível ler e discutir sobre os temas propostos, os alunos, por 
muitas vezes expressavam nervosismos ao não conseguir finalizar 
as propostas e muitos acabam desestimulados e desinteressados. 

Quanto às estratégias mobilizadas pelos alunos, uma das 
mais utilizadas foi a de anotar as principais informações obtidas 
ao assistir os vídeos propostos, o que considerado por eles facilitava 
a compreensão dos conteúdos. Os resultados da investigação aqui 
relatada permitem também afirmar que cada aluno teve uma re-
cepção diferente dos vídeos propostos, pois ao assistir pela segunda 
ou terceira vez o video, eles acabavam transferindo o conhecimento 
adquirido em conjunto com as leituras propostas em conjunto atra-
vés das trocas de ideias entre eles e acrescentavam considerações 
anteriormente não ventiladas. Ou seja, a cada vídeo proposto, mais 
conhecimento prévio os alunos participantes adquiriam.

De início, como já referido na metodologia do estudo, foi apli-
cado ao grupo de participantes um questionário para recolher as 
opiniões deles sobre o ensino de língua espanhola e sobre o seu 
conhecimento prévio no novo idioma, bem como suas expectativas 
quanto à nova língua. Por meio das respostas recolhidas, a pesqui-
sadora passou a pensar na maneira como seriam oferecidos os vi-
deos na disciplina de Língua Espanhola VI. Quanto à expectativa 
sobre os vídeos, muitos responderam querer uma maior aproxima-
ção com a professora formadora, assim como o desejo de facilitar a 
aprendizagem e se mostraram receptivos em relação ao novo idio-
ma. 

4 Considerações finais 

A pesquisa feita levou à constatação de que ocorreram mu-
danças no processo de aprendizagem dos alunos envolvidos de seu 
período inicial da investigação comparado ao seu final. Os alunos 
passaram a usar estratégias conjuntas ao vídeos que assistiam, a 
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identificar as estratégias empregadas e a observar o que estavam 
fazendo, concentrando-se mais no processo de estudo e aprendiza-
gem.

É importante mencionar que, à medida que assistiam aos 
vídeos propostos, os alunos participantes articulavam mais infor-
mações que lhes permitiam ir dando forma ao que estavam enten-
dendo sobre o conteúdo estudado. Ao vincularem as informações 
existentes nos vídeos propostos ao que eles, estudantes, conheciam 
passavam a elaborar as ideias e a desencadear o processo de cria-
ção de significado. O que leva à conclusão de que os alunos, com 
toda certeza conseguiram, em muitos momentos, mobilizar seu co-
nhecimento prévio para tentar compreender os vídeos propostos na 
investigação. 

Após 06 meses de pesquisa foi possível confirmar que a cons-
trução do conhecimento ocorreu de maneira progressiva, não line-
ar, e se concretizou de forma pessoal e individual, apesar de os 
vídeos propostos serem compostos por uma linguagem simples e 
objetiva a recepção por parte dos alunos não foi a mesma. Ao mes-
mo tempo em que nesta pesquisa, os vídeos propostos na discipli-
na de Espanhol VI implicou em uma maior  aproximação com os 
alunos, também propiciou a interação dos alunos consigo mesmo, 
ao considerarem seus conhecimentos prévios, sobre o idioma, sua 
cultura e gramática.  O que se pode dizer é que no decorrer da pes-
quisa, a cada unidade de Língua Espanhola VI foi possível notar 
que os alunos foram adquirindo uma forma única e individual para 
ir entendendo o conteúdo e compartilhando seu conhecimento com 
os colegas do grupo e com a professora formadora.

Outro aspecto importante a ser citado diz respeito ao estabe-
lecimento de metas no momento que precede ao segundo vídeo ex-
plicativo, as metas são estabelecidas no vídeo introdutório de cada 
unidade. Essa medida pode auxiliar na maneira como as informa-
ções serão processadas. Assim, ao assistir o segundo vídeo proposto 
na unidade, explicativo do conteúdo a ser trabalhado, os alunos 
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tiveram em conta os objetivos da professora os quais acabaram in-
fluenciando o modo como o vídeo era visto e  analisado por eles.

Como afirma Kleiman (2004):

[...] há evidências inequívocas de que nossa capacidade de processa-
mento e memória melhoram significativamente quando é fornecido um 
objetivo para uma tarefa”. (KLEIMAN, 2004, p. 30).

A Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino 
que pode facilitar o acesso à educação, socialização do conhecimen-
to e suprir as exigências do mercado de trabalho. Inúmeros são os 
desafios da EaD, ao mesmo tempo em que apresenta vantagens, 
também possui limitações. Certamente os desafios podem ser su-
perados com o avanço nos fundamentos e práticas em EaD, os quais 
devem se estruturar com o passar do tempo. Dentre esses desafios, 
encontra-se em discussão o uso do vídeo. Os vídeos podem auxiliar 
a aprendizagem proporcionando ao aluno uma “nova forma de com-
preender, desenvolver e construir o conhecimento” (LIMA, 2005).

Os vídeos em EaD podem estimular a pesquisa, incentivar o 
compartilhamento de experiências, desenvolver competências in-
dividuais e possibilitar o trabalho em grupo. Contudo, alerta Mo-
ran (1995), que apesar de todas as oportunidades oferecidas pela 
tecnologia, o uso do vídeo não adianta nada sem uma boa estru-
tura pedagógica do professor. Nesse sentido, se faz necessário que 
o professor assuma o papel de protagonista no processo de ensino 
aprendizagem. Ainda que se utilize de diferentes meios e recursos 
que favoreçam esse processo, o professor deve ter um papel ativo e 
de facilitador da construção do conhecimento.

Embora pesquisas apontem os aspectos positivos dessa fer-
ramenta, outras ressaltam os negativos. Nesse sentido, pesquisas 
sobre o uso de vídeos online em educação são essenciais para fun-
damentar uma EaD inovadora. A pesquisa e o estudo nessa área 
devem, além de apontar as dificuldades, ressaltar e buscar superar 
as barreiras indicadas para a integração adequada de vídeos em 
EaD.
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Deve ficar claro que esta pesquisa não reduziu o estudo da 
língua à habilidade de assistir e produzir videos, buscando incluir 
todo um conjunto de fatores: “competência sócio-linguística, com-
petência gramatical, competência do discurso e competência estra-
tégica” (OXFORD, 1990, p. 7). A orientação do estudo foi no sentido 
de os alunos após assistirem a vídeos explicativos em uma disci-
plina de Língua em EaD pudessem obter uma maior aproximação 
com a professora formadora e que se tornassem assim ainda mais 
autônomos, conseguindo com isso compreender melhor o idioma e 
conteúdo gramatical estudado sem medo de expor suas opiniões, 
seu entendimento, tornando-se mais independentes e exploradores 
do novo idioma.

Para adquirir conhecimento de uma língua, há outros fatores 
determinantes como Oxford (1990) postula:

Estudantes aprendem ou adquirem o produto ou resultado de aprendi-
zagem ou aquisição de uma língua - para expandir um foco que também 
inclui o modo como os estudantes compreendem a língua - o processo 
pelo qual aprendizagem ou aquisição ocorre. Essa nova ênfase envolve 
olhar para uma variedade de fatores do processo: o desenvolvimento 
de uma interlíngua... , os tipos de erros que o aprendiz comete e razões 
para eles, a adaptação social e emocional com a nova língua e cultura, 
a variedade e tipo de atividades disponíveis para o “inside” e “outside” 
da aula, e as reações do aprendiz para métodos e técnicas específicas de 
sala de aula e para experiências fora da aula com a língua. (OXFORD, 
1990, p. 5).

Por meio desta investigação foi possível perceber que existe 
uma aproximação maior ao fazer uso de vídeos explicativos e sema-
nais na disciplina de Língua Espanhola VI. O vídeo é uma constru-
ção e sua utilização parte de uma reflexão, de uma interação entre 
professor e aluno no processo de utilização de vídeos o professor 
assume um papel ativo e sua contribuição para a comunicação no 
ensino a distancia  é fundamental.
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A INFLUÊNCIA DE MÍDIAS 
AUDIOVISUAIS NA 

INTERNALIZAÇÃO DA  
LÍNGUA INGLESA

Vanessa Hoppe Fioravanço*

1 Introdução

Em meio à convergência de mídias no meio educacional e, 
considerando a importância da aprendizagem de uma língua adi-
cional, em especial a língua inglesa, faz-se necessário aprofundar 
os conhecimentos em metodologias de ensino de línguas auxiliadas 
por mídias. 

Na busca pela aprendizagem da língua inglesa deparamo-
-nos com diferentes metodologias de ensino, cada uma com suas 
peculiaridades. Logo, este trabalho pretende aprofundar os estu-
dos sobre a influência que mídias audiovisuais, em especial vídeos 
e músicas, exercem na internalização e consolidação do processo 
de ensino-aprendizagem da língua inglesa, em especial através da 
metodologia audiovisual. 

Pretende-se analisar a influência da metodologia audiovisual  
no ensino do Inglês, em uma escola livre de idiomas – CCAA – além 
de fazer uma pesquisa comparativa entre alunos que possuem con-
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Inglesa e suas respectivas Literaturas, pela Universidade de Passo Fundo/2011 (UPF-
RS). Especialista em Mídias na Educação, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia Sul-rio-grandense/2013 (IFSul-RS)
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tato com a metodologia de ensino audiovisual e alunos que não 
possuem esse contato. 

Portanto, pergunta-se: como as mídias audiovisuais auxiliam 
no processo de aprendizagem de uma língua adicional? Além disso, 
supondo que as mídias audiovisuais auxiliem na aprendizagem de 
uma língua adicional, de que forma isso ocorre? E, quais são os 
resultados? Para tanto, procura-se identificar como os elementos 
visuais e o áudio auxiliam no processo de aprendizagem.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: primeira-
mente será feita uma breve explanação sobre as diferentes me-
todologias de ensino surgidas desde os primórdios da civilização, 
focando a metodologia audiovisual. Em seguida, será exposto de 
que forma mídias audiovisuais exercem influência na consolidação 
da internalização da língua inglesa como uma língua adicional.

Por fim, serão expostos os resultados de uma pesquisa com-
parativa entre alunos em contato com a metodologia audiovisual e 
alunos expostos à metodologia de gramática e tradução, através da 
compreensão de uma letra musical. 

2 O ensino de línguas adicionais

O ensino de línguas tem suas raízes nos primórdios da civi-
lização. O comércio entre diferentes culturas exigia que a comu-
nicação entre estas acontecesse efetivamente. Logo, a civilização 
que dominasse um povo com forças inferiores, consequentemente 
exigia a aprendizagem de sua própria língua.

Atualmente essa necessidade de aprender uma língua adi-
cional não apresenta objetivos tão diferentes daqueles vividos no 
início das civilizações. Aprender uma língua adicional é base para 
a comunicação para/com o mundo, em especial quando se fala na 
língua inglesa.

Na busca pela aprendizagem de uma nova língua, surgiram 
inúmeras metodologias de ensino-aprendizagem de línguas adicio-
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nais ao decorrer dos tempos. Essas metodologias objetivavam dife-
rentes habilidades. 

Nesse processo de busca por uma metodologia que atendesse 
a habilidade comunicativa, destaca-se a metodologia audiovisual, 
surgida em meados de mil novecentos e setenta, e que perdura até 
a atualidade. Essa metodologia de ensino pauta-se na utilização 
de mídias audiovisuais no processo de ensino-aprendizagem, dife-
rentemente do Método de Gramática e Tradução, o qual utiliza a 
língua materna como forma de ensinar uma língua adicional. 

A metodologia de Gramática e Tradução ainda está presente 
no âmbito escolar, talvez, motivada pelo despreparo do professor, 
a falta de recursos tecnológicos ou por ser a metodologia que não 
exige tanto planejamento das aulas. Essa metodologia é considera-
da a primeira e mais antiga metodologia de ensino de uma língua 
adicional. Baseia-se na leitura de textos não autênticos, prioriza-se 
a gramática para exercícios de tradução e versão. O dicionário e o 
livro de gramática são os recursos mais utilizados. A memorização 
de vocábulos e regras gramaticais é fundamental. O aluno não pos-
sui autonomia em suas práticas, sendo que o professor é o detentor 
do conhecimento. Além disso, o aluno tem seu contato com a língua 
em estudo somente através de textos, sendo que a comunicação 
oral não é praticada, uma vez que o docente utiliza a língua mater-
na para ensinar a língua adicional. 

Após a Segunda Guerra Mundial a língua inglesa entra em 
evidência como a língua das comunicações internacionais. Logo, a 
metodologia audiovisual destaca-se como a metodologia que pro-
porcionaria uma aprendizagem eficiente e de forma rápida, ligada 
ao conceito de fala em situação de comunicação. 

Assim surgia a Metodologia Audiovisual. Essa metodologia 
passou por três períodos, sendo que se destaca o último deles, ini-
ciado nos anos 80. A interação professor-aluno é natural, sendo que 
o professor evita corrigir erros de pronúncia, entonação ou grama-
tical ao primeiro momento de repetição do aluno. Foca-se a comu-
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nicação entre professor-aluno e aluno-aluno. Ela vem a contrapon-
to à metodologia de gramática e tradução, uma vez que se baseia 
na utilização de recursos audiovisuais, focando o ensino através 
da utilização da língua alvo. Apresenta diálogos contextualizados, 
aproximando o que é ensinado à realidade do estudante.

A metodologia audiovisual deriva da teoria behaviorista de 
John B. Watson a qual estuda eventos psicológicos através do com-
portamento humano. Os comportamentos são explicitados através 
de estímulos e respostas. Outro estudioso da teoria behaviorista é 
Skinner, o qual define a aprendizagem de uma língua estrangeira 
através de um estímulo, de uma resposta e um reforço.

Segundo Vera Menezes, 

o behaviorismo deu origem à teoria estímulo-resposta que conceitua a 
língua como um conjunto de estruturas e a aquisição como formação de 
hábitos automáticos. Ao ignorar qualquer mecanismo interno, a pro-
posta ressalta a importância do ambiente linguístico e dos estímulos 
que produz. A aprendizagem é considerada como um comportamento 
observável o qual é adquirido por meio de estímulos e respostas na 
forma de repetição mecânica. Assim, adquirir uma língua é adquirir 
hábitos automáticos. (2009, p. 1)

Quando se fala em dominar a língua inglesa não basta enten-
de-la somente como ferramenta de comunicação oral, mas sim, ela-
borada e desenvolvida em suas quatro habilidades: compreensão 
(ouvir/ler) e produção (falar/escrever). O ensino desta deve corres-
ponder às expectativas de desenvolvimento das quatro habilidades 
comunicativas. 

Na metodologia audiovisual prima-se para que o aluno passe 
pelas quatro habilidades de forma eficaz, sendo que, primeiramen-
te, o aluno deve ouvir, falar, para depois ler e, finalmente, escrever. 
Desta forma, a fonética da língua portuguesa não interferirá na 
internalização da fonética da língua inglesa. Caso essa ordem seja 
alterada, possíveis problemas de fonética na aprendizagem da lín-
gua inglesa serão detectados. Essa ordem deve ser respeitada para 
que a aprendizagem tenha seu devido êxito. Ouvindo um modelo 
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de falante do idioma estudado, o aluno trabalha e aguça sua au-
dição, consequentemente, a fala será próxima àquela em que ele 
foi exposto anteriormente. Após essa etapa o aluno verá a forma 
escrita dos vocábulos aprendidos, dessa forma a leitura fluirá, uma 
vez que o aluno já terá internalizado a fonética da língua em es-
tudo. Em último plano, o aluno terá exercícios de compreensão e 
gramática.

Faz-se necessário que o processo de aprendizagem desta lín-
gua vise o seu uso, em situações reais de uso. Para tanto, o pro-
fessor de língua inglesa deve abordar o ensino do Inglês através 
de textos autênticos, ou seja, textos que circulem na sociedade, os 
quais apresentem um objetivo explícito, seja de informar, orientar 
ou entreter o leitor. E, a escola é o ambiente que deve promover 
experiências de aprendizagem pautadas na realidade, além de pro-
mover a participação de todos os envolvidos para/com a comunida-
de, objetivando o desenvolvimento da cidadania. Ao aprender uma 
língua adicional, em especial a língua inglesa, deve-se almejar seu 
uso já em sala de aula. O estudante deve interagir com os parti-
cipantes do grupo, a fim de conhecer-se e reconhecer-se no grupo.

Segundo o Referencial Curricular do Rio Grande do Sul: Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias, as aulas de língua inglesa 
devem promover a 

formação do cidadão, um cidadão capaz de participar criticamente no 
mundo, apto ao trânsito nas sociedades complexas contemporâneas 
e preparado para o enfrentamento com a diversidade e o trânsito in-
tercultural. [...] Nesses termos, os propósitos da educação linguística 
dizem respeito, acima de tudo, ao autoconhecimento das identidades 
socioculturais próprias e, em segundo lugar, dos outros.” (2009, p. 131)

Estar apto a transitar pela diversidade cultural é de suma 
importância para a preparação ao tão concorrido mercado de tra-
balho. A aprendizagem da língua inglesa é base para socialização 
em todos os segmentos da sociedade. Seu domínio é artigo básico 
para a inserção no mercado de trabalho, bem como para sua inte-
ração no mundo.
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3 Mídias e aprendizagem de línguas 
adicionais

Atualmente muito se fala na inserção de mídias em nossa 
sociedade. Essas inserções refletem na mudança de práticas e há-
bitos e, principalmente na relação para/com o outro. A forma que as 
informações chegam até nós é de certa forma assustadora, pois não 
há barreiras entre espaço físico e tempo. Tudo está conectado em 
uma grande rede e, o conhecimento passa a ser partilhado entre 
todos com muito mais facilidade. 

Essa facilidade de acesso à informação, de estar em um lu-
gar, porém em contato com diversos lugares ao mesmo tempo, re-
flete no aluno dos tempos de agora. Nossos alunos estão na era 
digital, enquanto algumas escolas vivenciam o tempo analógico. 
Uma mudança faz-se necessária, principalmente no que diz respei-
to às práticas docentes.

Visando essa mudança de práticas, a metodologia audiovisu-
al requer recursos tecnológicos para que o processo ensino-aprendi-
zagem ocorra efetivamente. Logo, há um cruzamento entre ensino 
e mídias. Esta vem a complementar aquela. Ambas devem andar 
juntas, sem que a mídia utilizada se sobreponha ao ideal de ensi-
no – a aprendizagem. As mídias audiovisuais são fundamentais 
para a efetivação do processo ensino-aprendizagem, principalmen-
te quando se fala em ensino de línguas adicionais.

Em seu livro Reading Images: The Grammar of Visual De-
sign, Gunther Kress e Theo van Leeuwen, 2006, discutem a im-
portância de recursos visuais como forma de expressão linguística. 
Para eles, não somente a linguagem verbal é uma forma de comu-
nicação, como também o visual. 

Sabemos que a linguagem é um dos meios de comunicação do 
ser humano. Através da linguagem o homem expressa seus senti-
mentos, desejos e instintos. A linguagem é composta por um con-
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junto de signos, que juntos resultam na comunicação verbal. Cada 
signo apresenta um significado e um significante. O significado é 
o conceito que temos a partir de cada signo, já o significante é a 
imagem acústica dos signos.

Logo, se cada signo é composto por um significante, cujo é 
uma imagem acústica desse signo, poderiam as imagens ser uma 
forma de comunicação? Em razão disso,

[...] o que é expresso na linguagem através da escolha entre diferentes 
classes de palavras e estruturas, talvez, na comunicação visual, seja 
expressa através da escolha de diferentes composições de cores. E, isso 
afetará o significado. Expressar algo verbalmente ou visualmente faz a 
diferença. (KRESS; LEEUWEN, 2006, v. 2, p. 02, tradução nossa)

As imagens são recursos frequentemente utilizados em nosso 
dia a dia. Esse recurso é aliado de muitas mídias, sendo elemento 
principal para a construção de ideias. As imagens descrevem um 
recurso social de um grupo de indivíduos, podendo ser explícito ou 
implícito na prática destes grupos. Esses grupos, tanto crianças 
como adultos, buscam fazer a representação de objetos ou entida-
des, tanto física como semiótica, e de acordo com seu interesse no 
objeto. Ou seja, o contexto é fundamental para a construção do co-
nhecimento. Para Kress e Leeuwen, 

a comunicação visual em uma determinada sociedade pode somente ser 
compreendida dentro de seu contexto, de um lado, a extensão de formas 
e modos de comunicação pública disponível naquela sociedade, e de ou-
tro lado, seus usos e valores. (2006, p. 35, tradução nossa).

As representações visuais assumem três funções: ideacional, 
interpessoal e textual. Para a função ideacional, os símbolos lin-
guísticos devem assumir o papel de representação das experiên-
cias humanas, a relação dos objetos com o mundo. Para Kress e 
Leeuwen,

[...] as cores podem claramente ser usadas para significar as pessoas, os 
lugares e as coisas, bem como grupos de pessoas, lugares e coisas, além 
de outras ideias. As cores de uma bandeira, por exemplo, denotam um 
estado, e corporações cada vez mais usam específicas cores ou esquema 
de cores para denotar sua identidade ímpar. (2006, p. 229, tradução 
nossa)
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 Para a função interpessoal, as representações visuais devem 
representar a relação particular entre quem as produziu e o recep-
tor dessa imagem. 

As cores representam, projetam, permitem, ou constroem relações so-
ciais – isso é interpessoal. [...] na realidade, as pessoas usam cores para 
energizar ou acalmar outras pessoas. Geralmente, as cores são usadas 
para agirem em outras pessoas, para mandar mensagens administra-
tivas aos trabalhadores, ou mensagens de pais para filhos. [...] É usa-
do por pessoas para representá-las, além dos valores que seguem [...]. 
(KRESS; LEEUWEN 2006, p. 230, tradução nossa)

Por fim, a função textual diz que qualquer visualização se-
miótica deve ter a capacidade de formar textos, completos de sig-
nificados, os quais concordem internamente e externamente com o 
contexto para o qual foi produzido. 

A metodologia audiovisual pauta-se nas representações visu-
ais juntamente com mecanismos de áudio, os quais são elementos 
de suma importância no processo de ensino-aprendizagem da lín-
gua inglesa, uma vez que auxiliam na internalização dessa língua 
adicional por meio de sons e imagens inseridos em um contexto de 
uso da língua em estudo.

A aprendizagem através de multimídias é instigante e ao 
mesmo tempo enriquece as possibilidades de contato com a lín-
gua inglesa ao estudante. As imagens e sons são representações 
do texto escrito, enquanto este é a descrição dos sons e imagens. 
Portanto,

as narrativas multimídia ao fazerem uso de recursos semióticos di-
versos (imagem, texto, som, formatos e cores diferentes de fontes e de 
fundo), frequentemente, por meio do recurso de significação por proce-
dência, materializam, metafórica e metonimicamente, os processos de 
integração conceitual e expressam a percepção subjetiva dos narrado-
res sobre seus processos de aprendizagem. (MENEZES, 2010, p. 21)

Mídias audiovisuais enriquecem o trabalho de ensino de lín-
guas adicionais, além de proporcionar ao estudante contato com a 
escuta da língua inglesa nativa, observando a fonética e estruturas 



32

A influência de mídias audiovisuais na internalização da língua inglesa

da mesma. Tudo isso, auxiliado pelo visual, o que influencia a re-
memoração de situações de uso desta.

Imagens e sons transportados de outros contextos para as narrativas 
digitais exercem função ideacional, interpessoal e textual. Elas acio-
nam esquemas mentais que, em conjunto com a nova enunciação, 
projetam integrações conceituais fazendo emergir novos sentidos. [...] 
Essas várias formas de linguagem, em conjunto, formam um todo com-
plexo de cuja interação emerge sentidos que estruturam narrativa-
mente a experiência e influenciam o nosso olhar para o que é narrado.  
(MENEZES, 2009, p. 13)

A junção de cores, formas e sons toca os sentidos do estudante. 
Através dos diálogos apresentados, é possível aproximar o aluno ao 
que é proposto, principalmente ofertar ao aluno a possibilidade de 
identificação da fonética da língua inglesa. A aglutinação de sons e 
imagens formam uma conexão entre o que é proposta de estudo e a 
realidade. Para José Manuel Morán (p. 28, 1995), “o vídeo explora 
também, e basicamente, o ver, o visualizar, o ter diante de nós as 
situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais 
(próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda, grande- pequeno, 
equilíbrio-desequilíbrio).”  Tais recursos propiciam a inserção do 
estudante na situação apresentada, possibilitando o acionamento 
da memória para posteriores possibilidades de uso do vocabulário 
estudado. Em acréscimo ao que fora exposto,

o vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e es-
crita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, 
não-separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos 
e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta 
em outras realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. O 
vídeo combina a comunicação sensorial-cinestésica com a audiovisual, 
a intuição com a lógica, a emoção com a razão. (MORÁN, 1995, p. 28)

Assim, destaca-se a importância que mídias audiovisuais 
exercem no processo de construção e aquisição da língua inglesa. 
Um processo que requer o domínio de mídias, para que essas atin-
jam os objetivos almejados - a aprendizagem da língua inglesa de 
forma prazerosa e eficaz.
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Vídeo significa também uma forma de contar multilinguística, de su-
perposição de códigos e significações, predominantemente audiovisu-
ais, mais próxima da sensibilidade e prática do homem urbano e ainda 
distante da linguagem educacional, mais apoiada no discurso verbal-
-escrito. (MORÁN, 1995, p. 28)

As possibilidades de leituras e interpretações são maiores 
quando auxiliadas por mídias audiovisuais, pois instigam a cria-
tividade do aluno, diferentemente das práticas tradicionais encon-
tradas nas escolas, as quais são pautadas em discursos verbais.

A televisão e o vídeo partem do concreto, do visível, do imediato, pró-
ximo, que toca todos os sentidos. Mexem com o corpo, com a pele, as 
sensações e os sentimentos - nos tocam e “tocamos” os outros, estão 
ao nosso alcance através dos recortes visuais, do close, do som estéreo 
envolvente. Isso nos dá pistas para começar na sala de aula pelo sen-
sorial, pelo afetivo, pelo que toca o aluno antes de falar de ideias, de 
conceitos, de teorias. Partir do concreto para o abstrato, do imediato 
para o mediato, da ação para a reflexão, da produção para a teorização. 
(MORÁN, 2005, p. 97)

A influência que a mídia vídeo exerce no processo ensino-
-aprendizagem é de suma importância pela oferta de sons, ima-
gens, falas, músicas. A linguagem audiovisual tem a capacidade de 
chegar além do que um texto escrito poderia chegar. A combinação 
de elementos que compõem a linguagem audiovisual é essencial no 
ensino de línguas adicionais. 

A pesquisa sobre a influência da metodologia audiovisual no 
processo de aprendizagem da língua inglesa envolveu duas turmas 
de estudantes entre quatorze e dezesseis anos. Uma das turmas é 
composta por dez alunos do ensino particular, os quais têm contato 
com a metodologia de ensino audiovisual. Já a outra turma é com-
posta por sete estudantes do ensino público, sendo que quatro não 
possuem contato com a metodologia em estudo, e, os outros três 
têm conhecimento desta metodologia. Logo, desta turma, partici-
param da pesquisa somente aqueles que não têm contato com a 
abordagem audiovisual.

Quando questionados se gostam de ouvir músicas na língua 
inglesa, a resposta foi unânime sim, por ambas as turmas. Após, 
foram questionados sobre a compreensão do que é dito quando ou-
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vem músicas em Inglês. As respostas divergiram entre os alunos 
em contato com a metodologia audiovisual e os que não possuem 
contato, como se pode observar na tabela abaixo: 

              Tabela 1: alunos expostos à metodologia audiovisual. 

               Tabela 2: alunos expostos à metodologia tradicional.
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Como sabemos, somos seres predispostos à interpretação do 
mundo e sobre aquilo que produzimos. Toda produção apresenta um 
objetivo. Assim ocorre com a mídia música. É notável que os alunos 
provenientes da metodologia audiovisual possuem maior confiança 
em expressar que compreendem músicas em Inglês. Assim como 
com a mídia música, o ensino pautado na metodologia audiovisual 
apresenta certas semelhanças. Para Vera Menezes (2007, p. 1), “a 
narrativa é, pois, para o autor, uma forma de pensar, de organizar 
a experiência humana, de organizar a apreciação de si mesmo, dos 
outros e do mundo onde se vive”.

A metodologia audiovisual privilegia a geração de uma rede 
de significados através da junção de sons e imagens,

[A]s estruturas pictóricas não se limitam a reproduzir as estruturas da 
realidade. Ao contrário, elas produzem imagens da realidade que estão 
ligadas aos interesses das instituições sociais nas quais as imagens 
são produzidas, circuladas e lidas. Elas são ideológicas. As estruturas 
pictóricas nunca são meramente formais: elas têm uma dimensão se-
mântica muito importante. (KRESS; LEEUWEN, 2006 p. 45)

E, é essa dimensão semântica em que se pauta o ensino au-
diovisual. Através de imagens e sons os alunos formulam seus con-
ceitos sobre a nova língua, de forma que a internalização desta 
apresenta maiores resultados, se comparada à metodologia tradi-
cional.

Outro aspecto relevante constatado na pesquisa é a afirma-
ção por ambos os grupos de alunos para a seguinte pergunta: você 
considera a aprendizagem da língua inglesa importante para seu 
futuro? Por quê? Dentre as justificativas destacam-se as seguintes: 
“...a língua inglesa é uma língua universal” ou, “Sim, pois ela será 
essencial em meu futuro profissional e muitas empresas pedem 
que seus funcionários tenham conhecimento do Inglês.” “Sim, pois 
atualmente o que é requisitado no mercado de trabalho é saber 
outras línguas.”
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Porém, quando questionados como consideram seus desem-
penhos na aprendizagem da língua inglesa, novamente ocorrem 
divergências nas respostas entre o grupo de alunos expostos à 
metodologia audiovisual e tradicional, como se observa na tabela 
abaixo:

Tabela 3: Comparação de desempenho na aprendizagem da língua inglesa entre 
alunos expostos à metodologia audiovisual e tradicional.

Para Vera Menezes, 

Usamos a língua para agir no mundo, para perceber e para interpretar 
as ações sociais da linguagem em nossa volta. No caso da aprendiza-
gem de uma língua estrangeira, entendo que uma forma de propicia-
mento que tem grande impacto no processo de aquisição é a relação 
do aprendiz com essa língua, ou seja, como ele percebe essa língua e 
como usa essa língua. A língua pode ser percebida como instrumento 
de dominação, como língua de comunicação, como mediadora de tipos 
de produção cultural, como língua que abre janelas de oportunidades 
no mundo dos negócios [...] (2009, p. 03).

A possibilidade de contato com a língua inglesa, que a me-
todologia audiovisual oferece ao aluno, é significativa quando ob-
servamos as possibilidades de desenvolvimento das quatro áreas 
do conhecimento, pois ambas são cuidadosamente trabalhadas. A 
visão que os alunos expostos à metodologia audiovisual apresen-
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tam sobre esta é expressamente satisfatória. Quando questiona-
dos sobre o que poderia ser modificado em suas aulas, constatou-se 
aprovação geral da metodologia audiovisual, conforme se observa 
nos seguintes comentários: 

Aluno1: “Acredito que não seria necessário modificar nada, pois as aulas 
estão ótimas.”
Aluno 2: “Nada. O método desenvolvido já dá bons resultados.”
Aluno 3: “Está bom.”
Aluno 4: “Acho que está bom.”
Aluno 5: “Está ótimo, talvez poderia ser trabalhado mais a tradução.”
Aluno 6: “Para mim está bom. Por que desenvolvo minha habilidade de 
comunicação.”
Aluno 7: “Eu acho que não precisaria mudar nada.”
Aluno 8: “Está bom. Só gostaria de ter mais músicas.
Aluno 9: “Gosto da jeito que as aulas estão.”
Aluno 10: “Não precisa mudar.”

Além dos questionamentos sobre as opiniões dos estudantes 
sob os aspectos acima citados, fora analisado a compreensão textual  
através da música Suspicious Mind de Elvis Presley. Para tanto, 
fora exposta a letra da música e após apresentadas três opções 
para compreensão musical. Obtivemos resultados satisfatórios em 
relação aos alunos expostos à metodologia audiovisual, conforme 
se observa na tabela abaixo:
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Tabela 4: Análise de compreensão musical – alunos expostos à metodologia au-
diovisual

  
Tabela 5: Análise de compreensão musical – alunos expostos à metodologia tra-

dicional

Apesar da metodologia tradicional consistir no estudo da lín-
gua adicional através da língua materna, nota-se que o desempe-
nho destes alunos não foi satisfatório.  Para Leffa (1988, p. 214),
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A origem da maioria das atividades da sala de aula está no livro-texto, 
de modo que o domínio oral da língua por parte do professor não é uma 
aspecto crucial. O que ele precisa mais é o domínio da terminologia gra-
matical e o conhecimento profundo das regras do idioma com todas as 
suas exceções. Saber responder prontamente uma dúvida surgida em 
aula, ainda que usando a obscura exceção de uma regra, é mais impor-
tante do que saber pronunciar corretamente a mais simples das frases. 

Já, em relação aos estudantes inseridos na metodologia au-
diovisual, é perceptível a habilidade de compreensão textual. Por 
ser uma metodologia que privilegia as quatro habilidades comuni-
cativas, o estudante desenvolve-as ao mesmo tempo, sem deprimir 
uma à outra.

4 Considerações finais

O presente artigo realizou um estudo sobre a influência que 
os elementos audiovisuais exercem na internalização de uma lín-
gua adicional, em especial a língua inglesa. Logo, aprofundaram-se 
os estudos sobre a metodologia audiovisual em comparação à me-
todologia tradicional.

É perceptível a capacidade que as imagens exercem no pro-
cesso de internalização de uma nova língua, especialmente quando 
associadas aos sons. Assim, a metodologia audiovisual é respon-
sável por exercer o nexo entre ensino e aprendizagem, pois de fato 
esta se consolida quando o ensino da língua inglesa pauta-se na 
utilização de mídias audiovisuais, seja música, vídeo, televisão, etc.

O papel que mídias audiovisuais apresentam no contexto 
educacional é de suma importância, pois, assim que os alunos têm 
contato com esta metodologia, o processo de ensino-aprendizagem 
é significativo, uma vez que se visa o real uso da língua. As situa-
ções de uso associadas às imagens e sons exercem função de extre-
ma importância para a internalização da língua, pois o aluno irá 
se descobrindo como falante desta a partir de suas formulações de 
conceitos, e não a partir de conceitos prontos.
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1 Introdução

Para começarmos a discussão deste artigo sobre a importân-
cia de uma abordagem visual e comunicativa no ensino de língua 
portuguesa para surdos refletiremos  primeiramente sobre  o con-
texto da educação bilíngue. Crianças surdas em uma  escola bilín-
gue  ou inclusiva dependem de seu conhecimento  em Língua de 
sinais para avançar  no aprendizado de Língua Portuguesa. Isso 
ocorre pois a cognição dos surdos se desenvolve de um modo total-
mente visual, diferente dos ouvintes que utilizam a audição para 
se comunicar, para captar explicações, conceitos e significados 
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(Perlin, 1998). A partir da legalização da Libras – Língua Brasileia 
de Sinais, o bilinguismo foi a opção dos órgãos educacionais brasi-
leiros para a educação dos surdos. O bilinguismo surdo significa 
que a criança terá o direito de adquirir duas línguas, a Língua de 
sinais como primeira e a Língua Portuguesa como segunda. Este 
já foi oficialmente implantado no Brasil, mas ainda é um processo 
desconhecido para muitos. 

Conforme Quadros e Finger 2008, “a gramática da língua 
materna de uma criança é entendida como entidade mental e não 
como um conjunto de fonemas, morfemas e construções frasais.” 
A linguagem é inata ao ser humano e somente não se desenvolve-
rá se não houver contato com outros seres humanos, ou seja, se o 
ambiente não lhe der condições para desenvolver-se. Portanto, o 
desenvolvimento de Língua de Sinais, língua materna, é crucial 
para o aprendizado da segunda língua, no nosso caso, a língua Por-
tuguesa. A criança surda fará suas leituras de mundo através da 
sua língua de sinais e somente com base em conceitos adquiridos 
na sua língua será capaz de interagir com a língua portuguesa. A 
escola bilíngue será um espaço de conforto, onde a linguagem prin-
cipal é a visual.

Durante as últimas décadas diversas pesquisas permeiam a 
questão do ensino de segunda língua na forma  escrita para estu-
dantes surdos. Sabemos que o ensino de Português para ouvin-
tes não é somente escrito, existe um conteúdo enorme auditivo 
nos conteúdos programáticos. Vale refletir sobre o exemplo de que 
exercícios corriqueiros como o “separar as silabas” ou de acentua-
ção , que não tem função cognitiva para o estudante surdo. Neste, 
o aluno ouve a silaba tônica pronunciada pela professora e realiza 
o exercício. No entanto, isso não faz sentido nenhum para o aluno 
surdo. Tal reflexão por parte dos educadores deveria ser automá-
tica nas escolas inclusivas, mas  na realidade não é. No primeiro 
ano do ensino médio, por exemplo, horas são dedicadas ao ensino 
de ortografia e acentuação por uma perspectiva ouvinte em salas 
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de aulas com alunos surdos, simplesmente porque o conteúdo pro-
gramático é este.  Normalmente tais métodos desenvolvidos para 
crianças ouvintes também não são eficazes para deficientes auditi-
vos, quanto mais para surdos profundos que possuem uma língua 
gestual-visual. 

Os surdos desenvolvem suas opiniões, relatos  e criam suas 
histórias baseadas em imagens do pensamento que transferem aos 
seus sinais. A necessidade de um intérprete em sala de aula des-
personifica o discurso do surdo, daí a necessidade de professores 
bilíngues, com uma abordagem transcultural em sua prática,  que 
simplesmente  entendam seus alunos e criem suas atividades sob 
o prisma de uma linguagem visual. Na maioria das escolas inclusi-
vas os surdos necessitam  transformar esse código visual em pala-
vras escritas o tempo todo.

A seguir, discutiremos a cultura surda para compreender a 
importância da abordagem visual e comunicativa e logo refletire-
mos sobre a elaboração de um texto colaborativo em uma sala de 
aula de língua portuguesa com alunos surdos adultos.

2 O ensino de L2 para estudantes surdos 
sobre um olhar transcultural

Professores bilíngues apoiam-se em recursos visuais para 
acrescentar ao estudante surdo os subsídios necessários para que o 
tema abordado na forma escrita tenha significado na mente do  es-
tudante. Ao entrar em uma sala de aula de adultos surdos a rea-
lidade é a mesma de uma sala de aula  de estudantes estrangei-
ros. Neste contexto temos pessoas cheias de experiência de vida, 
porém com pouca experiência de sala de aula, tarefas e escrita. A 
linguagem visual é primordial para estabelecer uma comunicação 
fluente, pois estes alunos vivem em um  mundo cuja a leitura já é 
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realizada por eles, mas uma leitura de imagens, cenas e ações, uma 
leitura realizada visualmente. 

Diversas atividades de ensino de língua estrangeira podem 
ser usadas no ensino de Português para surdos. Estes materiais 
normalmente são amplamente ilustrados e cheios de recursos visu-
ais para chamar a atenção e facilitar os registros lexicais. Normal-
mente usamos uma metodologia de ensino de língua estrangeira 
para ensinar o Português para os surdos porque o surdo tem uma 
perspectiva cultural diferente do ouvinte e um olhar estrangeiro 
sobre as coisas que dizemos e sobre como escrevemos o que que-
remos dizer. O conceito de cultura surda de Strobel, 2009, p. 27 
esclarece:

Cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo  e de modificá-lo a 
fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com suas percepções 
visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das 
“almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, 
as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo.

Por outro lados são diversos os exemplos de expressões idio-
máticas que precisam ser explicadas aos surdos, pois pertencem 
ao contexto semântico e cultural do Português. A cultura tem um 
papel absolutamente formativo nos contextos de interação e lin-
guagem. O relatório de Pesquisa sobre Política Linguística de Edu-
cação Bilíngue do MEC/SECADI 2014 explica que:

“a pessoa surda transita entre duas culturas, a surda e a ouvinte; no 
entanto, sua identidade constitui-se como outro processo por ser defini-
tivamente diferente, por necessitar de recursos completamente visuais. 
Os ouvintes participantes dos contextos de educação bilíngue precisam 
incorporar a cultura surda a fim de que concepções da cultura ouvinte 
possam ser transformadas em artefatos culturais próprios da cultura 
visual , característica dos surdos”

A língua estrangeira para nós ouvintes é essa língua visual 
e para os surdos, é o código escrito. Somente com imersão cultural 
um professor de língua portuguesa torna-se fluente na linguagem 
visual. Conhecendo a cultura surda passa a comunicar-se visual-
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mente e entender um pouco sobre como seus alunos assimilam o 
que aprendem.  Professores de surdos devem cultivar uma estrutu-
ra transcultural no seu modo de agir e preparar suas aulas. 

Fala-se muito de crianças surdas,  pois a infância representa 
o começo de todo processo de aprendizagem e interação. O início 
da jornada de cada ser humano. No entanto faz-se necessáro aqui 
um recorte para falar da fase adulta dos sujeitos surdos. No EJA 
(Ensino de Jovens e Adultos) o ensino de segunda língua pode se 
tornar ainda mais complexo,  pois muitos desses alunos sofreram 
uma aquisição tardia da linguagem. Alguns surdos adultos podem 
apresentar dificuldades expressivas em relação a alguns tipos de 
construções mesmo em língua de sinais. Sabe-se que o letramento 
visual da criança surda é primordial para que ela se estabeleça 
como sujeito do seu próprio discurso e possa transitar entre os con-
textos linguísticos que venham a surgir onde ela terá que opinar e 
criar.  No nosso caso, porém, temos adultos surdos que não foram 
expostos a Libras na infância  e às vezes não conheciam Libras até 
a chegada na escola para cursar 4o ou 5o anos do curso noturno 
EJA.  Por isso, a necessidade de permitir que estes sujeitos se en-
contrem com sua língua em primeiro lugar. Os alunos devem sentir 
que o ambiente é de língua de sinais, mesmo na aula de língua 
Portuguesa.

Por este motivo, algumas vezes para entender a professora, 
era necessário o apoio de um professor Surdo que fazia uma re-
descrição da Libras através de gestos e mimica mesclados com a 
Libras que os alunos podiam compreender até aquele momento. 
Os alunos passam a frequentar salas com essa  bidocência, onde 
há dois professores em sala de aula, com o propósito de  unir suas 
especialidades durante o processo de ensino a fim de obter maio-
res resultados de aprendizagem. Neste cenário, a aula de Língua 
Portuguesa com a presença do pedagogo Surdo não parece mais 
um ambiente traumático para os alunos como fora antes e estes 
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permanecem nela até estarem aptos para acessar conteúdos ape-
nas em Libras. 

Neste contexto, para que a comunicação e expressão ocorram 
de fato, o professor deve ser um mediador dos temas abordados em 
língua de sinais e posteriormente um facilitador do acesso ao por-
tuguês escrito. Somente em um ambiente interessante e relaxado o 
adulto surdo poderá se expor e interessar-se verdadeiramente pela 
parte escrita do conhecimento que está acessando. 

Na realidade muitos alunos do curso noturno EJA voltam 
para a escola apenas pelo convívio social. A sala de aula é, para 
eles, uma oportunidade de encontrar seus pares, pois grande par-
te convive com uma família ouvinte ou tornou-se solitário. Uma 
oportunidade também de reencontrar sua própria língua. Atual-
mente,  há um reposicionamento da Língua Portuguesa na vida 
dos surdos que coloca a Libras em primeiro plano dando ao aos 
surdos  liberdade para constituir sua identidade Surda. Perlin 
(2001) diz que: “ Identidade é algo em questão, em construção, uma 
construção móvel que pode frequentemente ser transformada  ou 
estar em movimento, e empurra o sujeito em diferentes posições.” 
Esse movimento e mudança de postura muda também sua postura 
em  relação ao português. Esta visão positiva sobre o aprendizado 
de Língua  Portuguesa está ligada ao empoderamento da identi-
dade surda e deve ser incentivada, pois a língua antes vista como 
língua majoritária pode ser vista como língua de acesso a eman-
cipação individual para a superação da dependência social, uma 
ferramenta para a acessibilidade. 

Por muito tempo barreiras culturais impediam os surdos de 
gostar da Língua Portuguesa. Surdos adultos que viveram épocas 
onde a Libras era negligenciada ou até proibida na escola e socie-
dade revelam um desgosto pelas aulas de Português. O enorme 
distanciamento cultural e sentimental entre estes alunos e seus 
professores foi transposto para o Português escrito durante suas 
vidas inteiras. 
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O sujeito ao aprender uma segunda língua passa por um 
processo de aculturação que no caso dos surdos pode ser simples-
mente impedido se estes não tolerarem o Português ou a cultura 
ouvinte. Ellis 1997, citando Shumann 1978, esclarece que “todo 
o sujeito que passa a aprender uma língua estrangeira terá este 
processo facilitado se houver uma integração psicológica e social 
do aprendiz com o grupo da língua alvo.” Hoje, o uso abundante de 
visuais e Libras pode mostrar uma aproximação cultural que vai 
quebrando  estas barreiras sociais, culturais e emocionais. O aluno 
surdo pode passar a perceber a Língua Portuguesa como parte da 
sua vida e não tão distante, não tão estrangeira, ou seja, pode apro-
priar-se dela e passar a chamá-la de sua segunda língua. 

3 A abordagem visual e comunicativa: 
Elaboração de um texto colaborativo 

Uma das atividades visuais vividas pelos seis alunos adultos 
da totalidade 4 do EJA da Escola Especial Professor Alfredo Dub 
da cidade de Pelotas - RS foi “O texto montado”. Abordamos a dinâ-
mica de uma criança montando um quebra-cabeça e assim se criou 
o nome. Toda estrutura da Língua Portuguesa seria como um que-
bra-cabeça com peças tão semelhantes que ora se encaixam ora não 
para os estudantes surdos. Assim como para as crianças ouvintes, 
que com quatro anos de idade normalmente não montam quebra-
-cabeças de 100 peças, também os surdos veem o Português como 
um quebra-cabeças longe de sua faixa etária. Este grupo era bem 
misto com idades entre 18 e 65 anos. Vale lembrar que dentro do 
grupo alguns não sabiam Libras ou sabiam como iniciantes. Até o 
momento estes se comunicavam com sinais caseiros ou sinais fami-
liares que são, como a palavra bem descreve, sinais combinados no 
ambiente familiar de surdos que frequentam a escola de ouvintes 
ou que nunca foram a escola e vivem desconectados da comunidade 
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surda por morarem em áreas não urbanas ou até mesmo por opção 
da família. 

Antes de iniciarmos a atividade foi importante criar um sus-
pense que motivasse os alunos. Foi explicado que teriam naquela 
noite um desafio. Cada aluno recebeu uma revista e desta devia 
retirar uma imagem, sem palavras, que lhes agradasse. Ao entre-
garem todas as imagens à professora, esta com uma expressão de 
quem monta um difícil quebra-cabeça começa a expor as figuras 
sobre uma cartolina e lhes revela em seguida que acabou de inven-
tar uma história  usando as imagens e que os próximos a inventar 
seriam eles. 

A história da professora é muito simples, mas usa todas as 
imagens. Cada aluno vem, mistura as imagens novamente e monta 
sua própria versão do texto em Libras. No final escolheu-se a his-
tória que melhor usou aquelas imagens para estudar o português 
escrevendo um texto com português simplificado. O ambiente é de 
participação e descontração, no final um cartaz expõe as imagens 
na ordem do texto escrito e o nome de seu autor na sala de aula. 

No encadeamento da atividade podemos observar como o alu-
no surdo se coloca na história e  seus pontos de vista socioculturais 
são expressos na narrativa. Por consequência serão esses detalhes 
e marcas da presença surda no texto que vão conectar o surdo com 
a palavra escrita.  Por causa da motivação visual não houveram 
lacunas na comunicação do aluno com o texto naquele momento. 

O uso abundante de Libras em aulas de Língua Portuguesa 
não desclassifica o ensino de Português pois a Libras abre o cami-
nho para comunicação como imprescindível aliada na aprendiza-
gem.  Em um ambiente bilíngue pode-se optar por uma ou outra  
língua, a que for mais acessível a todos segundo  Grosjean, 2008:

“A língua base pode mudar várias vezes durante uma simples conversa 
se a situação, o tópico, o interlocutor, etc. assim exigirem. Uma vez es-
colhida a língua-base, os bilíngues podem trazer a outra língua (língua 
‘convidada’ ou ‘encaixada’) para a conversação de várias maneiras.”
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O uso dos visuais deu base para que o aluno pudesse absor-
ver o código escrito da atividade e quando a “palavra nova” chegou 
ao aluno, este já havia se aproximado do conceito em Libras. Aos 
poucos pode-se encaixar mais estruturas do português e passar a 
atividades escritas conectadas ao que já se havia produzido com 
essa dinâmica em aulas seguintes. O aproveitamento das imagens 
e exemplos produzidos foram essenciais para o desenvolver das 
aulas. O texto produzido foi lido outras vezes em atividades dife-
rentes, inclusive pelo professor de Libras, dessa foma a produção 
de sentidos ocorreu deixando um caminho aberto para atividades 
a serem conectadas. A repetição dos principais termos, em outras 
atividades de contextos diferentes, auxiliou no processo de apro-
priação dos significados pelo aluno. 

4 Considerações finais

Vivemos um momento de muita abertura para discutir a sur-
dez e a escola bilíngue. Nesta jornada, temos descoberto a cultura 
surda, uma cultura visual, como caminho para entender como os 
surdos percebem a aquisição de língua portuguesa como segunda 
língua. Seguindo esta perspectiva e a de um ensino de língua por-
tuguesa a  partir  dos princípios do ensino de língua estrangeira, 
temos encontrado nos recursos visuais alguns sucessos, mas muito 
porém ainda deve ser repensado. 

Neste artigo buscamos refletir brevemente como barreiras 
culturais históricas na educação dos surdos ainda podem estar re-
percutindo na educação de surdos e como o professor deve auxiliar 
seus alunos no processo de transposição dessas barreiras e repo-
sicionamento da língua portuguesa em suas vidas. Em dinâmicas 
como a produção de textos colaborativos em Libras, onde a língua 
de sinais e cultura surda são privilegiadas, podemos trazer o por-
tuguês escrito e convidá-lo a participar da atividade como um ins-
trumento para a vida, interação e acessibilidade.
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guística Aplicada da Universidade gaúcha do Vale do Rio dos Sinos 
(Unisinos). Um dos objetivos específicos da disciplina tratava sobre 
a elaboração de material didático em ambiente digital, a partir da 
colaboração estabelecida entre os alunos do curso de Pós-Gradua-
ção. Sete professores participaram da tarefa, formando uma dupla 
e um trio de inglês como língua estrangeira (LE) e uma dupla de 
espanhol como LE. O trabalho desenvolvido por estes pesquisa-
dores, na verdade, teve foco no desenvolvimento de uma unidade 
temática destinada aos aprendizes de inglês como língua adicional. 
Para que a atividade fosse realizada, várias leituras sobre material 
didático e suas várias dimensões, tais como: elaboração, avaliação, 
linguagem empregada, motivação/investimento por parte dos alu-
nos, questões identitárias e culturais, letramento, aspectos grama-
ticais, gêneros textuais, e a colaboração/interação entre os pares 
nos diferentes tipos de tarefas propostas foram lidas e discutidas. 
A proposta previa um curso de 10 horas que contemplasse a mais 
variada gama de atividades e habilidades requeridas aos aprendi-
zes, neste caso, de língua inglesa. Através da plataforma PBworks, 
a unidade temática foi desenvolvida. O Estado da Arte deste artigo 
inicia com considerações acerca da Teoria Sociocultural, os postula-
dos dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, o 
letramento em língua estrangeira e o letramento digital, passando 
para as questões referentes aos estudos sobre tecnologias digitais 
e aprendizagem colaborativa. Ao discutir a produção de material 
didático em ambiente digital e apresentar o modelo trabalhado, 
apresentamos a plataforma PBworks e alinhamos os conceitos teó-
ricos que norteiam este artigo.

2 Estado da arte

Ao longo dos anos de desenvolvimento nos estudos em Lin-
guística Aplicada, novos conceitos foram sendo apresentados e ve-
lhas noções substituídas por ações que retratam a evolução das 
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análises dos processos de ensino e aprendizagem de línguas es-
trangeiras.  Mitchel, Myles e Marsden (2013) em Second langua-
ge learning theories retomam as noções da Teoria Sociocultural de 
Lev Vygostky entendendo que o desenvolvimento cognitivo e logo 
a aquisição da linguagem ocorrem através de um processo intera-
tivo. Na perspectiva vygotskyana, a aprendizagem e o desenvol-
vimento humano estão ligados à prática social, a aprendizagem é 
coletiva e construída pelos participantes por intermédio da inte-
ração. A linguagem tem papel crucial na teoria sociocultural, na 
medida em que serve como mediadora para o desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores. Assim, a teoria tem como conceito 
chave a mediação. A mediação é vista como o modo em que os su-
jeitos se utilizam dos recursos disponíveis para mediar e até regu-
lar as relações com si mesmas e com os outros. Vygotsky postula 
que os seres humanos não se adaptam apenas ao mundo, mas o 
tentam controlar e dominar criando instrumentos: a linguagem, 
prioritariamente. Para Donato e McCormick (1994), todas as for-
mas de mediação acontecem em um contexto que as transforma 
em processos socioculturais. Um dos conceitos mais conhecidos da 
teoria sociocultural é a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 
A ZDP é a distância entre o nível real de desenvolvimento, o que o 
indivíduo pode desempenhar sem assistência, e o nível de desen-
volvimento potencial, o que o indivíduo pode desempenhar através 
da interação com outra pessoa e/ou por artefatos culturais. Para 
Lantolf (2000), a ZDP pode também ser percebida como uma cons-
trução colaborativa para que os sujeitos desenvolvam, aprimorem 
habilidades cognitivas. As implicações que o conceito de ZDP traz 
para a prática pedagógica, ambiente em que a proposta de tese de 
doutoramento será realizada, percebe o professor como o agente 
mediador do processo, propondo desafios aos seus alunos e ajudan-
do-os a resolvê-los, realizando com eles ou proporcionando ativi-
dades em grupo, em que aqueles que estiverem mais adiantados 
poderão cooperar com os demais. Nessa perspectiva, rompe-se com 
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a falsa verdade de que o aluno deve, sozinho, descobrir suas res-
postas; de que a aprendizagem é resultante de uma atividade indi-
vidual, basicamente intrapessoal. Aquilo que o aluno realiza hoje 
com a ajuda dos demais, estará realizando sozinho amanhã. Outro 
construto ligado à teoria sociocultural é a noção de andaimento 
(scaffolding), que possibilita ao aprendiz solucionar um problema, 
realizar uma tarefa, ou atingir um objetivo que estaria além de 
suas possibilidades, caso não tivesse a ajuda de outra pessoa. Ain-
da somos apresentados pelas autoras aos estudos sobre a pesquisa 
sociolinguística e o desenvolvimento da segunda língua. Percebe-
mos uma preocupação com estudos de léxico e variação morfológica 
sob a ótica de uma abordagem quantitativa. As autoras conseguem 
relacionar aspectos pertinentes ao universo da sala de aula atual 
como, por exemplo: o papel da linguagem na socialização, as comu-
nidades de prática e aprendizagem, aspectos de identidade e seus 
agentes e também o que chamamos atualmente de investimento 
e afeto. Perspectivas sociolinguísticas que pretendem analisar a 
interdependência e considerar profundamente o contexto social do 
desenvolvimento linguístico e sociocultural onde os aprendizes es-
tão inseridos. Todos esses aspectos podem ser passíveis de mais 
leituras e análise para o estudo da percepção dos aprendizes sobre 
os processos de aprendizagens pelos quais estão passando. Parece 
óbvio perceber o caráter social da linguagem e a forma como se 
manifesta, os diferentes gêneros textuais.  O trabalho com gêneros 
textuais no ensino de língua estrangeira possibilita o aprimora-
mento da consciência linguística do aprendiz. Já que os gêneros 
textuais estão presentes nas interações sociais humanas cotidia-
nas de todas as comunidades, independentemente da língua com-
partilhada, o estudo das configurações linguísticas e das funções 
comunicativas desses gêneros contribui ainda para a consciência, o 
desenvolvimento e o consequente uso das estratégias comunicati-
vas dos alunos. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 1998), o foco da língua estrangeira no ensino básico 
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está na compreensão escrita e oral e tem por objetivo sensibilizar 
o aluno em relação ao mundo multilíngue e multicultural em que 
vive, propiciando a sensibilização para as diferenças culturais e o 
respeito ao outro. 

O que dizer do letramento em língua estrangeira? Para Du-
boc (2011), as novas teorias de letramento são constituídas através 
das contribuições da teoria crítica, da antropologia e da sociologia 
da educação, legitimando e priorizando elementos como diversi-
dade, descontinuidade, conflito e contradição. Assim, a proposta 
é deixarmos o conhecimento propositivo tradicional das escolas e 
passarmos a propor um conhecimento construído a partir da cola-
boração e da negociação. Já não teríamos todas as ferramentas ne-
cessárias para isso no processo de ensino e aprendizagem de língua 
estrangeira? Cedemos lugar, então, ao conhecimento colaborativo, 
dinâmico e positivamente instável. Em constante mudança, assim 
como qualquer ser vivo. Nos parece viável acreditar que é na pers-
pectiva sociocultural que o verdadeiro letramento pode acontecer 
e marcar profundamente o processo de aprendizagem da língua 
estrangeira. Soares (2002) também corrobora com a ideia de que a 
característica principal é marcada pela possibilidade de o sujeito 
exercer plenamente suas práticas sociais através da leitura e da 
escrita. E o letramento digital? Estaria ligado a quais fatores? A 
ideia central do letramento digital reside na possibilidade de além 
de interpretar poder interagir. Interagir com o outro e com o meio. 
É conseguir fazer uso de diferentes gêneros textuais de maneira 
pessoal e autoral. Para Marcuschi (2002), o letramento digital é 
atingido na medida em “que [...] parte do sucesso da nova tecnolo-
gia deve-se ao fato de reunir num só meio várias formas de expres-
são, tais como texto, som e imagem, o que lhe dá maleabilidade 
para incorporação simultânea de múltiplas semioses, interferindo 
assim na natureza dos recursos linguísticos utilizados” (p. 1). Soa-
res (2002) ainda argumenta que o hipertexto “é escrito e é lido de 
forma multilinear, multi-sequencial, acionando-se links ou nós que 
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vão trazendo telas numa multiplicidade de possibilidades, sem que 
haja uma ordem predefinida” (p. 150).

É justamente ao falarmos em Teoria Sociocultural e letra-
mento digital e nos depararmos com a nova realidade social e edu-
cacional em que vivemos, que se torna indispensável discutir sobre 
a aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa é um 
processo dinâmico, instável e centrado no aluno. É também vista 
como uma estratégia de ensino que encoraja a participação do estu-
dante no processo de aprendizagem e que faz da aprendizagem um 
processo ativo e efetivo. Segundo Schlatter, Garcez e Scaramucci 
(2004), a aprendizagem é coletiva, construída pelos participantes, 
instanciada através da interação. Para Torres, (2007, p. 5), “apren-
dizagem colaborativa pode ser definida como uma metodologia de 
aprendizagem, na qual, por meio do trabalho em grupo e pela troca 
entre os pares, as pessoas envolvidas no processo aprendem jun-
tas”. Torres ainda comenta sobre a diferença de postura dos apren-
dizes em um ambiente colaborativo, quando afirma que há mais 
engajamento, a intenção de resolver problemas em conjunto, e é 
justamente neste cenário que a aprendizagem acontece.

3 A produção de material didático em 
ambiente digital: a proposta de uma 
unidade temática – what’s going on?

A unidade temática em foco foi construída na plataforma 
PBworks, criada em 2005, a partir de conceitos Wiki. Segundo Nery, 
Lima e Paes (2012) os Wiki são páginas que servem para edição e 
compartilhamento de informações e postagens. O PBworks, em sua 
versão mais simples, permite o cadastro de até 100 usuários sem 
a necessidade de pagamento pelo uso da ferramenta digital. Além 
disso, a plataforma é extremamente simples tornando possível que 
um grande número de pessoas consiga, em pouco tempo de utiliza-
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ção, elaborar atividades diversas que são promovidas pelas poten-
cialidades da ferramenta. Uma das características positivas desse 
recurso é a construção colaborativa em espaço digital de aprendiza-
gem. A plataforma oferece ferramentas como: fórum de discussão, 
permite a edição, gerenciamento, importação de mídias, inserção 
de comentários o que leva a uma aprendizagem mais significativa, 
uma vez que todos os participantes interagem no sistema. Para 
Palloff e Pratt (2004, p. 59), as atividades colaborativas ajudam 
no desenvolvimento dos alunos e promovem o desenvolvimento 
do pensamento crítico, a coocriação do conhecimento e a reflexão. 
Para a elaboração da unidade didática, foram sugeridos critérios 
norteadores, postados no própria plataforma PBworks, com a qual 
já estávamos trabalhando na realização de atividades durante as 
aulas introdutórias do curso, tais como: a) escolher o contexto; b) 
especificar o perfil da turma, definindo objetivos, necessidades, 
idade, proficiência, interesses; c) especificar um projeto interdis-
ciplinar, na qual a unidade temática seria inserida; d) considerar  
aproximadamente 10 horas de atividades para a unidade. Além 
disso, a unidade deveria focar nos seguintes objetivos: a) dar ênfa-
se ao processo de aprendizagem; b) variar os gêneros textuais e as 
ferramentas digitais; c) incluir alguma tarefa com foco gramatical; 
d) incluir tarefas de compreensão e produção escritas e orais; e) 
usar imagens para a reflexão dos alunos; f) colocar nas tarefas os 3 
tipos de conhecimento dos PCN de 1998: sistêmico, de mundo e de 
gênero; g) escrever as instruções em LE (com direcionamento aos 
alunos). Ao final do trabalho, deveríamos comentar todos os traba-
lhos dos colegas no próprio espaço online em que a unidade havia 
sido publicada, levando em consideração a relevância da aplica-
bilidade pedagógica da proposta, baseado nas seguintes questões: 
a) o que você destacaria como mais positivo? b) Você modificaria/
acrescentaria alguma coisa?

A partir disso, a unidade temática What’s going on? foi pla-
nejada para alunos de ensino médio de escolas particulares em fase 
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de Vestibular. O grupo consiste em 20 alunos em nível intermedi-
ário de língua inglesa. A unidade pretende encorajar os alunos a 
refletirem sobre eventos ocorridos em seu próprio país, por meio do 
trabalho com o tema transversal escolhido que trata do assunto do 
pior acidente ambiental ocorrido na cidade brasileira de Mariana 
(MG) em novembro de 2015, e, a partir daí, que expressem suas 
ideias através de diferentes estratégias de aprendizagem. A uni-
dade tem por objetivo fazer com que o aluno seja capaz de: a) Ler e 
compreender diferentes tipos de texto; b) Entender analogias e in-
ferências; c) Discutir e justificar opiniões; d) Identificar e analisar 
estruturas linguísticas; e) Fazer uso de estruturas linguísticas em 
diferentes contextos e utilizá-las de forma criativa. Nesta unidade, 
três tópicos principais são abordados: letramento, tarefas colabo-
rativas e autonomia. De acordo com Duboc (2011), as teorias mais 
atualizadas sobre letramento são uma combinação única de teoria 
crítica, antropologia e sociologia da educação. Estes campos possi-
bilitam ambientes de diversidade, conflito e contradição, tornando 
a sala de aula um universo completo de novas possibilidades. Soa-
res (2009) menciona que um dos principais objetivos do letramen-
to é concentrar-se sobre as habilidades dos alunos relacionados às 
práticas sociais, promovendo uma verdadeira compreensão de dife-
rentes formas de comunicação. Swain (2000) menciona que tarefas 
colaborativas podem fazer os alunos não só refletirem sobre o seu 
uso da língua, mas também discutir sobre suas limitações. Parece 
que os alunos, quando em situações colaborativas, retém melhor 
o conhecimento. Como Nunan (1998) argumentou, os alunos são 
estimulados a se concentrar no significado e não na forma. Outro 
objetivo da unidade é dar ferramentas aos alunos para que possam 
dimensionar o seu próprio tempo e conhecimento sobre a língua-al-
vo. É uma maneira de promover oportunidades de autonomia nos 
alunos, uma vez em que estão no controle de seu processo de aqui-
sição da linguagem. Levando em consideração que os professores 
tiveram de criar tarefas mediadas por computador, o processo de 
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colaboração foi constante entre as produções dos pares ou trios, que 
atuaram conjuntamente, tanto no sentido linguístico, ao produzi-
rem tarefas, quanto na questão mais técnica, com o manuseio da 
tecnologia, quando se observou falta de familiarização de muitos a 
respeito dessa ferramenta. O processo de andaimento, portanto, é 
observado, pois os participantes se auxiliam constantemente a fim 
de ajustarem questões linguísticas de instrução da tarefa e tam-
bém na escolha da melhor ferramenta digital a ser utilizada para a 
realização das atividades por seus alunos.

Quanto à produção de material didático por esta dupla, in-
cluímos nas primeiras aulas a ferramenta digital Padlet1, que 
possibilita a criação de painéis interativos e colaborativos. Desse 
modo, os alunos, por meio de figuras postadas neste ambiente jun-
tamente com o trabalho de leitura e compreensão textual de uma 
reportagem sobre o tema escolhido, poderiam realizar uma discus-
são em conjunto sobre o(s) possível(eis) assunto(s) relacionado às 
imagens e o texto, finalizando com postagens de suas impressões 
no próprio espaço virtual. Variados recursos tecnológicos foram uti-
lizados para a elaboração da unidade temática, com o intuito de 
levar os alunos a práticas sociais de uso da língua inglesa que são 
relevantes para a sua faixa etária, como, neste caso, a realização 
de exames vestibulares, compondo tarefas autênticas e colabora-
tivas. Outra ferramenta digital que foi incluída neste trabalho foi 
o gerador online de jornais Newspaper Generator2 em que os alu-
nos, gratuitamente, podem criar notícias e postar imagens com o 
layout de um verdadeiro jornal. Este trabalho possibilita ao aluno 
aprender sobre elementos que são, para muitos deles, ainda, novos 
e interessantes pela não linearidade e diversidade de informações 
interligadas, ou seja, o hipertexto e a hipermídia. 

1 O endereço do Padlet é o seguinte: <https://pt-br.padlet.com/>. Acesso em: 05 dez. 2015.
2  O endereço do Newspaper Generator é o seguinte: <http://newspaper.jaguarpaw.co.uk/>. 

Acesso em: 05 dez. 2015.

https://pt-br.padlet.com/
http://newspaper.jaguarpaw.co.uk/
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A unidade temática em questão pode ser considerada uma se-
quência de tarefas, tendo em vista que uma atividade se relaciona 
com a anterior e com a posterior. Lima e Barcellos (2014) afirmam 
que “a sequência de tarefas permite uma continuidade na elabo-
ração e na realização de atividades pedagógicas e uma lógica que 
pode fazer sentido para o aluno, sendo que a tarefa se caracteriza 
por procurar promover entre os aprendizes uma troca genuína de 
significados” (p. 153). Assim, propusemos uma tarefa final usando 
uma ferramenta digital de criação de vídeo, como o Windows Mo-
vie Maker, ou qualquer outra que os próprios alunos possam achar 
mais interessante, em que eles deveriam elaborar, em grupos, um 
vídeo sobre problemas locais que os cercam, desenvolvendo uma 
campanha de ajuda à comunidade atingida pelos mesmos. Para 
isso, os aprendizes fazem uma reflexão e discussão do assunto por 
meio de um vídeo de uma campanha criada por um aluno em outro 
país com o mesmo intuito, e desenvolvem seu esboço da reporta-
gem por meio do editor de texto digital Google Docs. Trata-se de 
um espaço interativo-colaborativo que propicia a construção cole-
tiva do conhecimento (MACHADO, 2009b).  Nesse meio, a prática 
de escrita pode extrapolar os limites impostos pela sala de aula. 
Independentemente de estarem no mesmo local em um mesmo 
horário, cada participante contribui para a formação do todo, ou 
seja, cada usuário/aluno contribui para a confecção de um texto  
(BOTTENTUIT JUNIOR; LISBÔA; COUTINHO, 2011). Neste 
meio de escrita colaborativa, os professores também se beneficiam 
com esta interação, pois podem fazer uso de feedbacks corretivos 
mais implícitos, negociando a forma com os aprendizes e fazendo-
-os refletirem sobre suas produções para, então, chegar à solução 
para o erro, ao invés de apenas apresentar a forma correta. Assim, 
do início ao fim, o processo de construção de tarefas em meio digi-
tal foi permeado pelo trabalho colaborativo entre os membros da 
dupla, comprovando que o auxílio mútuo possibilita a criação de 
materiais didáticos qualificados.
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4 Considerações finais

A utilização de ferramentas digitais como complementação 
ao ensino e aprendizagem de línguas torna-se cada dia mais aces-
sível e uma possibilidade concreta de desenvolvimento de várias 
habilidades em um contexto não-presencial. Desta forma, acredita-
mos que esta pesquisa contribui para o campo da Linguística Apli-
cada relativa às áreas do ensino e aprendizagem de LE, a formação 
de professores, a produção de material didático e o uso pedagógico 
de recursos tecnológicos, uma vez que buscou investigar a educa-
ção mediada por computador no âmbito do ensino de LE, de modo a 
verificar como se dá o processo de criação de tarefas mediadas por 
tecnologias por professores em formação. A unidade didática traz 
um tema atual, que automaticamente chama a atenção dos alunos 
e os convida a refletir criticamente sobre ele. As tarefas e ativida-
des propostas conduzem os alunos a um processo de letramento 
digital, por meio de práticas sociais de uso da língua inglesa que 
são relevantes para a sua faixa etária, como a realização de exames 
vestibulares e a criação e publicação de vídeos em redes sociais na 
internet. Nesta última tarefa, destaca-se a característica da auto-
nomia e autoria dos alunos em seu desenvolvimento, importantes 
para que se sintam capazes de produzir materiais relevantes na 
língua estrangeira e desenvolver outras maneiras de conduzir o 
seu próprio aprendizado. É preciso, portanto, que cada vez mais os 
alunos estejam engajados em tarefas significativas que os permita 
fazer o uso autêntico da língua. Para isso, tarefas como jogos, de-
bates, problemas, que exijam do aprendiz os usos da língua no de-
correr da tarefa precisam ser mais desenvolvidos em sala de aula 
e o ambiente digital é um espaço indicado para isso. Assim, o pro-
cesso colaborativo de construção de material didático mediado por 
tecnologias revelou o possível fazer pedagógico dos professores em 
formação. Lévy (1998) afirma que além de contribuir com aspectos 
relacionados à inteligência coletiva, o ambiente digital possibilita 
a construção de tarefas que darão visibilidade ao aluno como pro-
dutor de novos conhecimentos.
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A TRADUÇÃO COMO 
ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA 

O DESENVOLVIMENTO DA 
HABILIDADE INTERPRETATIVA EM 
LÍNGUA INGLESA PARA O ALUNO 

DO ENSINO MÉDIO

Lívia Luiza Pereira Batista*

1 Introdução 

Desde 2009, os resultados do Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) têm servido também para o acesso de estudantes 
de ensino médio em cursos de nível superior tanto na rede públi-
ca (universidades públicas federais e algumas estaduais) quanto 
na rede privada, através do Programa Universidade para Todos 
(PROUNI). Neste exame, desenvolvido por áreas do conhecimento, 
a língua estrangeira moderna (Inglês) é destaque na área de Lin-
guagens, Códigos e suas Tecnologias. Geralmente, são aplicadas de 
05 a 07 questões que se propõem a avaliar se o aluno concluinte do 
Ensino Médio possui competências e habilidades interpretativas, 
capacidade de raciocínio e concatenamento de ideias coerentes. São 
expostos aos estudantes textos de diversos gêneros ais na língua 
inglesa, tais como: tirinhas, charges, poemas, dentre outros. 

* Graduada em Língua Estrangeira Moderna-Inglês pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz e professora de língua inglesa na Rede Estadual Baiana de Ensino. E-mail: 
livialuiza2@gmail.com
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Assim sendo, acreditamos que para obter sucesso em tal exa-
me, este estudante deva ter desenvolvido não somente habilida-
des linguísticas como também competências em língua inglesa que 
compõem a grande competência comunicativa. Essas competências 
são sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o En-
sino Médio (PCNEM), documento referência para a delimitação 
das disciplinas que integram as áreas do conhecimento, além de 
servir de estímulo e apoio à práxis pedagógica. São elas:

1) Saber distinguir entre as variantes linguísticas.
2) Escolher o registro adequado à situação na qual se proces-

sa a comunicação.
3) Escolher o vocábulo que melhor reflita a ideia que preten-

de comunicar; 
4) Compreender de que forma determinada expressão pode 

ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ou cultu-
rais; 

5) Compreender que medida os enunciados refletem a forma 
de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz.

6) Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compen-
sar falas na comunicação [...] para favorecer a efetiva co-
municação e alcançar o efeito pretendido. (PCNEM, 2000, 
p. 28-29)

Portanto, discutir as melhores formas de se desenvolver as 
habilidades linguísticas e tais competências em língua inglesa deve 
ser primordial para a preparação adequada dos alunos do Ensino 
Médio. A tradução já vem sendo tema de diversas pesquisas na 
área de ensino/aprendizagem de língua estrangeira e este trabalho 
vem somar-se a essas tantas pesquisas e demonstrar que o uso da 
tradução em sala de aula de língua inglesa no Ensino Médio pode 
auxiliar os alunos a desenvolver tais competências e habilidades 
interpretativas.  
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2  Primeiras palavras: por que falar sobre 
Tradução?

Traduzir vem do latim traducere que significa “conduzir” 
ou “fazer passar de um lado para o outro, atravessar”. É uma das 
atividades humanas mais antigas e que consiste basicamente em 
verter os significados de um texto-fonte, muitas vezes chamado 
de “original”, para um novo texto numa outra língua, respeitando 
suas principais características. A princípio pode parecer uma tare-
fa fácil, mas é extremamente complexa à medida que é necessário 
conhecer bem as estruturas morfossintáticas de ambas as línguas, 
além de diversos fatores culturais, sociais, históricos e extralin-
guísticos contidos no texto original para realizar uma boa tradução. 

A tradução sempre esteve presente no ensino de uma língua 
estrangeira e eu, desde que comecei a trabalhar com a disciplina 
de língua inglesa, há aproximadamente 11 anos, vinha utilizando 
a tradução como uma estratégia didática para o ensino/aprendi-
zagem do inglês, porém de uma forma descontextualizada e sem 
sentido para a vida dos meus alunos.Quando comecei a estudar na 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) em 2011, aprofundei 
meus conhecimentos sobre diversos métodos de ensino/aprendiza-
gem de inglês e comecei também a participar de vários minicursos, 
dentre eles o minicurso Tradução e Ensino, ministrado pela profes-
sora Tatiany Pertel Sabaini Dalben em setembro de 2011 e percebi 
que a minha prática pedagógica não estava totalmente incorreta, 
mas precisava ser reformulada. Desde então, passei a estudar com 
mais afinco as teorias sobre a tradução além de práticas tradutó-
rias e sua eficácia em sala de aula, especialmente as de Ensino 
Médio, público com o qual venho trabalhando até os dias atuais. 

Passei a introduzir nas minhas aulas textos gêneros diversos 
e discutir possibilidades de tradução, enfatizando que o importante 
não era ser inexoravelmente fiel ao texto-fonte, mas que era possí-
vel recriar a mensagem no texto traduzido. 
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Desde que o Enem se tornou o principal meio de acesso ao 
Ensino Superior, tenho selecionado diversas questões deste exame 
e de alguns vestibulares para trabalhar a tradução e interpretação 
em minhas aulas e tenho alcançado resultados positivos, já que os 
educandos passaram a entender a dinâmica das provas e como po-
deriam acertar as questões propostas de língua estrangeira.

Logo após a realização das provas do Exame Nacional do En-
sino Médio, alguns alunos me relataram quão importantes foram 
aquelas aulas e um deles inclusive acertou todas as questões de 
língua inglesa do Enem. Tais testemunhos me encheram de satis-
fação e me provaram que a tradução, se bem trabalhada, pode ser 
sim eficiente não só para o aprendizado da língua estrangeira (In-
glês) de forma geral, mas para o desenvolvimento de habilidades 
linguísticas e da competência comunicativa fundamentais para a 
resolução de questões de exames como o Enem e vestibulares.

Portanto, espero com este trabalho contribuir para a desmis-
tificação da visão equivocada que muitos professores possuem de 
que a tradução seja uma estratégia ineficaz para a aprendizagem 
de línguas estrangeiras. Neste trabalho mostraremos na prática 
que o uso da tradução como estratégia didática é eficaz para o de-
senvolvimento de habilidades linguísticas e de competências inter-
pretativas e discursivas que compõem a competência comunicativa 
e que são sugeridas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio (PCNEM) como essenciais para uma aprendizagem 
significativa e exigidas por exames de acesso. 
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3 Tradução: compreendendo uma nova 
concepção de tradução como estratégia 
didática 

3.1 A desconstrução de uma visão logocêntrica da 
tradução

Os estudos sobre tradução são muito antigos, pois o homem 
sempre teve a necessidade de traduzir fenômenos naturais, ima-
gens, gestos e escritos antigos como os targumim, que provavel-
mente foram os primeiros textos traduzidos no mundo. Estes textos 
eram traduções para o aramaico dos escritos sagrados do cânone 
judaico, em hebraico. A expansão do império romano fez com que 
a tradução fosse bastante utilizada, já que os povos dominados fo-
ram obrigados a adotar o latim (língua oficial do império romano), 
porém este coexistia com as línguas dos territórios antes das inva-
sões. Sendo assim, a tradução era usada o tempo todo para verter 
textos de uma língua para outra, principalmente os comunicados 
oficiais romanos em diversas outras línguas e isto, com o tempo, fez 
surgir novas línguas, oriundas da fusão com o latim, chamadas de 
línguas românicas como o romeno, o italiano, o francês, o espanhol 
e o português.

Embora saibamos que a tradução sempre foi uma ferramenta 
de uso constante entre os povos, alguns teóricos buscaram dividir 
seus estudos em partes ou períodos. STEINER (1975, p. 236 apud 
ARROJO, 1992, p. 71-72) afirma que a história da literatura sobre 
tradução é dividida em quatro períodos. O primeiro foi um longo 
período de caráter prático, em que tradutores como Cícero e diver-
sos outros autores tais como Lutero até Hölderlin, tinham um foco 
empírico do trabalho, ou seja, todas as afirmações e teorias surgi-
ram do trabalho prático da tradução. No segundo período desenvol-
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veram-se as teorias da linguagem e do pensamento de caráter filo-
sófico entre teoria e a necessidade prática, representada por auto-
res como Goethe, Schopenhauer , Ezra Pound, Walter Benjamin e 
Valery Larbaud. No terceiro período os tradutores começaram a se 
organizar em associações e publicar números especiais de periódi-
cos sobre filosofia e linguagem, sendo que “ a linguística estrutural 
e a teoria da informação passam a influir na discussão” (ARROJO, 
2002, p. 72).E o quarto período, que acontece ao mesmo tempo em 
que o terceiro, se caracteriza por uma reflexão teórica muito ampla 
da tradução, na qual a ela é articulada a várias outras disciplinas, 
tais como a Linguística, a Psicologia, a Antropologia, a Filosofia, a 
Sociologia, dentre outras.

Um dos mais importantes resultados dessas articulações 
surgiu em meados do século XX, quando o linguista russo Roman 
Jakobson (1959) distinguiu três tipos de tradução: 

1) Tradução Intralingual ou Intralinguística- interpretação 
de signos dentro da mesma língua; 

2) Tradução Interlingual ou interlinguística- interpretação 
de signos entre línguas distintas; 

3) Tradução Intersemiótica- interpretação de signos verbais 
por meio de signos não verbais.

A tradução interlingual, na qual está o foco deste artigo, não 
se trata apenas de uma mera técnica de transferência de palavras 
ou equivalência dos significados, ela é muito mais, é um processo 
complexo e dinâmico que exige conhecimentos extralinguísticos e 
a compreensão e o domínio dos enunciados, isso transforma o jogo 
da significação.  

Uma vez que a tradução é compreendida a partir da visão lo-
gocêntrica da tradução que por centenas de anos figurou como um 
dos principais pensamentos acerca dessa prática, estaremos certa-
mente confinando alunos a um discurso muitas vezes sem sentido 
algum, pois o processo da tradução, segundo essa visão, deve se 
configurar como um transporte de signos. Essa ação reflete, como 
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afirma Arrojo (2002, p. 12) uma “função meramente mecânica”, 
em que transpõe à palavra, a relação significado/significante como 
decodificador. Desta forma, a palavra Spring conotaria a ideia de 
estação do ano em qualquer contexto linguístico. A tradução da 
palavra exigiria do tradutor um conhecimento sobre a origem do 
significado e sua relação com o significante uma vez que o signifi-
cado, nesse caso, é estável. 

Por outro lado, a visão de tradução caracterizada pela pers-
pectiva do desconstrutivismo (DERRIDA, 1973), que nasceu como 
uma concepção filosófica, nos ensina que a reprodução dos signi-
ficados é, em primeiro lugar, uma tarefa interpretativa, na qual 
se produz e se transforma os signos em decorrência das inúmeras 
possibilidades nos contextos nos quais os sujeitos estão inseridos. 

Sob essa perspectiva,

[...]a cada escritura o texto, como “tecido de signos” (DERRIDA, 1973, 
p. 18), é tramado de uma certa forma, seguindo um determinado pa-
drão, de modo a construir uma malha fechada, na qual o significante se 
transforma ilusoriamente em significado. (GRIGOLETTO, 1992 apud  
ARROJO, 1992, p. 32) 

Assim, a relação entre a língua de chegada e a língua de 
partida empregada no processo tradutório é vista através da di-
namicidade de recriar, reinventar o produto atribuindo-lhe novos 
significados por meio da interpretação e representação do tradutor.

Nesse sentido, compreendo o processo de tradução a partir 
da perspectiva filosófica derridiana, na qual se afirma que não é 
preciso destruir e sim resignificar e desmistificar a ideia do cen-
tro inquestionável e absoluto do significado, já que o centro en-
contra-se ao mesmo tempo dentro e fora da estrutura do texto, ou 
seja, o jogo da significação pode variar de acordo com construções 
culturais, entendendo-as como uma função distinta em relação ao 
conceito saussuriano da forma. Derrida (1999, p. 13) afirma que 
“entre o ser e a alma, as coisas e afeições, haveria uma relação de 



71

Lívia Luiza Pereira Batista

tradução ou significação natural; [...] a linguagem escrita fixaria 
convenções, que ligariam entre si outras convenções.”

É a partir desta concepção que asseguramos a eficácia do uso 
didático da tradução, compreendida como um processo dinâmico, 
em que os alunos do ensino médio terão a oportunidade de ter voz 
e de recriar o texto. 

3.2 A tradução como estratégia didática

Embora algumas pessoas já estudassem línguas modernas 
no século XVII, este ensino, segundo Oliveira (2014, p. 75) se dava 
em pequena escala e era orientado por um tutor particular. No sé-
culo XVIII, o francês e línguas modernas como o alemão e o in-
glês(línguas oriundas de povos anglo-saxônicos) começaram a ser 
estudadas nas escolas europeias e no Brasil, mais precisamente no 
final do século XIX e início do século XX.

O método Gramática – Tradução, primeiro método de ensino/
aprendizagem de línguas estrangeiras criado na Prússia no século 
XVIII, prevaleceu por séculos como método de aprendizagem de 
língua estrangeira. No século XX, surgiram vários outros métodos 
e abordagens de ensino tais como o Método Direto, Método Audio-
lingual, dentre outros que na maioria das vezes rejeitavam e ainda 
rejeitam o uso da tradução como estratégia didática.

Porém, para Widdowson (1978, p. 107, tradução minha), “[...] 
a rejeição do uso da tradução baseia-se, em geral, na presunção que 
implica necessariamente estabelecer equivalências estruturais.” 
Mais recentemente, a insistência num enfoque mais comunicativo 
oral tratou de banir a tradução como estratégia de aprendizagem 
significativa.

Contudo, de acordo com Costa (1988, p. 282), “a tradução 
sempre esteve e continua estando no centro da questão da aprendi-
zagem da língua estrangeira.” De fato, os signos em contato duran-
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te o ato de aprender outra língua distinta da língua materna têm a 
função de promover a comunicação significativa e contextualizada. 

Porém, entendo que o processo de tradução vai muito além de 
contribuir com o desenvolvimento estrutural da língua. A tradução 
interlingual é um processo que colabora de diversas formas para a 
aprendizagem, pois ela “[...] auxilia-nos a compreender melhor a 
influência de uma língua sobre a outra, a corrigir erros de hábitos 
que muitas vezes passam despercebidos e a explorar o potencial 
de ambas as línguas” (DUFF, 1989, p. 6, tradução minha). Duff 
ressalta que a tradução interlingual desenvolve três qualidades 
essenciais durante a aprendizagem linguística: precisão, clareza e 
flexibilidade (DUFF, 1989, p. 7).

Essas características podem fazer com que o aluno do Ensino 
Médio que estará trabalhando a sua tradução construa suas habi-
lidades linguísticas e interpretativas. Para tanto, é preciso pensar 
a tradução com fins didáticos não com vistas a uma equivalência 
ao texto-fonte, visão logocêntrica3 da imitação ou transferência de 
signos/significados.Nessa perspectiva, o mecanismo tradutório de 
um texto se torna enfadonho e sem nexo com a singularidade do 
signo e significado. Mas, de acordo com Terra:

A tradução, migrando de uma mera transferência, transporte de men-
sagens, de sentidos ou das intenções do autor, de uma língua para ou-
tra, para dar lugar à concepção de autor, tradutor e leitor produzindo 
sentidos, leva à ideia de que o ato de traduzir consiste na produção de 
um texto que não é inédito porque toma como base o texto de partida, 
mas que, ao mesmo tempo, não é a reprodução do texto de partida por-
que toda interpretação consiste na produção de outro texto. Ao conceber 
tanto o texto original quanto o texto da tradução como resultantes de 
um processo de transformação que põe em evidência a própria língua, 
apagam-se, enfim, quaisquer tentativas de sistematização. (TERRA, 
2010, p. 71-72).

3 Noção logocêntrica/visão logocêntrica; Logocentrismo: tendência no pensamento 
ocidental, desde Platão, de buscar a centralidade da palavra (logos), das ideias, dos 
sistemas de pensamento, de forma a serem compreendidos como formas inalteráveis. 
As verdades veiculadas pelo logocentrismo são sempre tomadas como definitivas 
e irrefutáveis. Todas as teorias ligadas ao logocentrismo acreditam que “[...] é fora do 
sujeito/leitor ou receptor que se encontra a origem dos significados”. Isso quer dizer 
que“[...] a origem do significado é necessariamente localizada no significante (no texto, 
na mensagem, na palavra), nas intenções (conscientes) do emissor/autor, ou numa 
combinação ou alternância dessas duas possibilidades” (ARROJO, 1992, p. 35).
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  Encarada pela ótica desconstrutivista (DERRIDA, 1967 
apud ARROJO, 2002), o ato tradutório é considerado um processo 
criador de outro original, construído a partir de um jogo formal 
das diferenças, um processo de recriação, desenvolvimento, uma 
interpretação ‘original’ e pessoal do texto-fonte, uma atividade pro-
dutora de significados (ARROJO, 2002, p. 22). Como “[...] não há 
signo linguístico antes da escritura [...]” (DERRIDA, 1967, p. 17), 
poderíamos dizer que não há um significado primeiro, um original, 
e que a cada escritura a relação significado/significante se refaz, 
tecendo-se novas tramas, formando-se diferentes desenhos, outras 
formas, e, dessa forma, tendo-se, a cada nova leitura, a ilusão de se 
prender o signo na nova malha (DERRIDA, 1967). Sendo assim, o 
aluno torna-se participante do processo criativo da tradução. 

Ladmiral (1979 apud COSTA, 1988) afirma que é preciso re-
abilitar a tradução e renovar sua pedagogia [...] Uma concepção 
mais ampla, mais cultural, intercultural e crítica pode colocar a 
tradução como um dos meios mais eficientes de se estar perma-
nentemente atento às diferenças – e semelhanças – em relação à 
língua (e à cultura) estrangeira.

O uso da tradução para o ensino e aprendizagem da língua 
estrangeira confere à língua materna dos educandos um lugar na 
sala de aula e isso é importante, já que esta compõe a sua identida-
de. Um dos principais objetivos do uso da tradução é a capacidade 
de leitura e interpretação, tão valorizada nas questões de exames 
anuais, tais como Enem e vestibulares. 

É desejável, portanto que as aulas do ensino médio possam 
ter relação com a atividade tradutória, pois isso inclui a análise do 
texto e o uso de estratégias de análise textual se apresenta ao lei-
tor primeiramente no texto de partida, o qual será necessário para 
estabelecer um ponto de encontro para o texto traduzido. Sendo as-
sim, a construção social contextualiza a interação entre o autor e o 
leitor garantindo-lhes um significado com objetivos de desenvolver 
tarefas práticas. 
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4 Competências sugeridas pelos PCNEM e a 
tradução como estratégia didática

A proposta sugerida pelos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais para o Ensino Médio (PCNEM) na formulação do conhecimen-
to da linguística se pauta em estabelecer razões que justifiquem a 
aprendizagem da língua estrangeira de forma concomitante com 
um conjunto de competências a serem dominadas que formam, por 
conseguinte, a grande competência comunicativa. Para tanto, as 
competências sociolinguística, discursiva e gramatical devem estar 
interligadas nas diversas formas de expressão no acesso ao conhe-
cimento.

Torna-se, pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de línguas es-
trangeiras um caráter que, além de capacitar o aluno a compreender 
e a produzir enunciados corretos no novo idioma propicie ao aprendiz 
possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de 
permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo que con-
tribua para a sua formação geral enquanto cidadão. (PCNEM-BRASIL, 
2000, p. 26)

No que concerne à prática de ensino o veículo fundamental 
estará representado na análise e na prática das teorias de ensino/
aprendizagem de língua estrangeira, mas, além disso, deve-se ex-
plicitar ao aluno uma compreensão da importância de se estudar 
a LE (língua inglesa) para a sua vida a fim de que aumente o seu 
nível de conhecimento e criticidade diante das ideias principais dos 
textos de diversos gêneros textuais na língua alvo.

Nessa ótica, de acordo com os PCNEM (2000, p. 28), as com-
petências que compõem a grande competência comunicativa de-
vem receber atenção especial quando o objetivo é a aprendizagem 
significativa. São elas:

1) Saber distinguir entre as variantes linguísticas. 
2) Escolher o registro adequado à situação na qual se proces-

sa a comunicação.
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3) Escolher o vocábulo que melhor reflita a ideia que preten-
de comunicar; 

4) Compreender de que forma determinada expressão pode 
ser interpretada em razão de aspectos sociais e/ou cultu-
rais;  

5) Compreender que medida os enunciados refletem a forma 
de ser, pensar, agir e sentir de quem os produz. 

6) Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compen-
sar falas na comunicação [...] para favorecer a efetiva co-
municação e alcançar o efeito pretendido. (PCNEM, 2000, 
p. 28-29)

Essas competências podem se concretizar à medida que se 
permite ao aluno a criação de hipóteses sobre a língua estrangeira 
tendo como base o conhecimento da sua língua materna. Segundo 
Siqueira (2011, p. 50), “[...] o que importa, na realidade, são as mú-
tuas acomodações no sentido de se promover a inteligibilidade”.

Para tanto, observa-se a necessidade da leitura como forma 
de adquirir habilidades interpretativas para resolver problemas 
na construção do significado do texto traduzido. Brown (1994) afir-
ma que: “[...] O processo de leitura traz uma série de informações 
da base para a arena da tomada de decisões sobre o que algo “sig-
nifica”” (BROWN, 1994, p. 284, tradução minha).

O exercício em produtos tradutórios busca desvelar signos e 
significados para assimilação dos vocábulos e frases contextualiza-
dos, aplicado conforme a proposta da gramática para a compreen-
são do significado do texto na língua estrangeira, exatamente o que 
as questões do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) exigem 
tais como análise e interpretação de charges, tirinhas e textos que 
dialogam com temáticas atuais.

Assim, para que a atividade de tradução não se transforme 
num simples exercício de trocas de signos linguísticos sem atentar 
para o sentido, é preciso insistir na necessidade de incluir mate-
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riais “autênticos”4 e atividades que invocam a naturalidade da co-
municação contida no ato tradutório. Nesta ótica, do ponto de vista 
didático, as atividades de tradução em sala de aula são planejadas 
como atividades com propósitos comunicativos concretos. Para o 
desenvolvimento da competência comunicativa através da estraté-
gia didática da tradução, é esperado do aluno que se empenhe em 
desenvolver um discurso inteligível para fins de comunicação na 
língua de partida (língua inglesa) e consiga responder corretamen-
te às questões de provas como o Enem e vestibulares.  

4.1 Dicas de atividades de tradução

Abaixo, sugiro duas atividades que desenvolvi com meus 
alunos que explicitam como o processo tradutório pode auxiliar na 
identificação e resolução de diferenças entre a língua estrangeira 
e a língua materna, gerando assim a interpretação e resolução das 
questões dos textos apresentados. 

Atividade 1

O professor deverá pesquisar em sites da internet ou na pá-
gina do Ministério da Educação (MEC) www.mec.gov.br questões 
de língua estrangeira moderna(em nosso caso em língua inglesa) 
de edições anteriores do Enem e de alguns dos vestibulares mais 
concorridos do país e juntos, alunos e professor(a) irão:

– analisar quais os gêneros textuais mais presentes nas 
questões e quais são suas principais características; 

– identificar as palavras cognatas e estruturas gramaticais 
conhecidas existentes nos textos e/ou questões;

4 Por “materiais autênticos” entendem-se os materiais não elaborados especificamente 
para o ensino de uma língua estrangeira, mas qualquer texto (falado ou escrito) que tenha 
sido produzido com um propósito comunicativo próprio (CELANI, 1997).
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– traduzir os textos com o apoio de dicionários bilíngues e 
tradutores online; 

– fazer uma análise contrastiva entre os textos fontes e os 
textos traduzidos; 

– resolver as questões propostas e confrontar com as alter-
nativas corretas.

Com esta atividade, professor (a) e alunos irão perceber quais 
as diferenças e semelhanças entre a língua estrangeira e a língua 
materna, tendo que fazer escolhas para associar significados aos 
signos, descobrindo novas palavras, levando em conta os aspectos 
culturais e históricos não só da língua de partida como da língua 
de chegada, tornando a tarefa estimulante e plena de significações. 
E é justamente isto que o desconstrutivismo propõe: a espontâ-
nea descoberta e associação de palavras e consequentemente tex-
tos sem estar preso a estruturas imutáveis, já que a língua é, por 
natureza, dinâmica. Quando apliquei esta atividade, os alunos se 
impressionaram com a facilidade com que conseguiam entender 
as mensagens em língua inglesa e produzir uma nova na língua 
materna, além de acertar as alternativas propostas referentes às 
questões.

Atividade 2

O Professor deverá buscar um texto em língua inglesa do 
gênero textual Tirinha. Eu escolhi uma tirinha da personagem 
Mafalda do cartunista argentino Quino, disponível em:<pipin-
glesmontecarmelo.blogspot.com>. Ele(a) deve relacionar a tirinha 
com outro texto que tenha a mesma temática, podendo ser uma 
adaptação de um texto de revista eletrônica, artigo ou jornal. Eu 
adaptei um texto disponível em <http://latasinha.wordpress.com/ 
empowermentofwoman in modernsociety.>. A partir de então, alu-
nos e professor(a) irão repetir os passos da atividade anterior (Ver 
Atividade 1): 
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Nesta atividade, a qual textos de gêneros diferentes se com-
plementam, os alunos são levados a refletir de forma crítica o tema, 
a interpretar os aspectos sociais em ambos os textos, a reconhecer 
as linguagens verbais e não verbais, além de produzir uma opinião 
acerca do tema trabalhado. Quando apliquei esta atividade o mais 
interessante depois do ato tradutório, foi ouvir os posicionamentos 
dos educandos em relação aos textos.

5 Considerações finais

Ainda hoje, os alunos são confrontados a todo tempo com o 
desafio da tradução, da versão e da interpretação de dados e ques-
tionamentos que lhe são passados durante todo o seu dia. Apesar 
de muitos professores e educandos considerarem o ato tradutório 
ineficaz e monótono, este trabalho pretende apenas discutir e ar-
gumentar em favor do uso da tradução de forma significativa nas 
salas de aula de língua estrangeira moderna-Inglês.

Percebe-se, portanto, que o uso da tradução efetivamente 
pode levar o aluno a analisar não só o texto, mas suas fragilidades 
na língua materna e língua estrangeira, superando-as. Segundo 
HURTADO (1999 apud RIDD, 2003 p. 94) “[...] o ato tradutório 
é abordado como processo mental inato e como operação textual 
dirigida a um propósito comunicativo.” Ou seja, a tradução desen-
volve a cognição e conduz ao pensamento crítico e a verbalização 
do mesmo.

Portanto, diante do estudo bibliográfico e dos resultados al-
cançados com as atividades propostas afirmamos que a tradução 
pode ser eficaz, desejável e bem vinda, tanto por professores quan-
to por alunos em salas de aulas de língua inglesa no Ensino Médio. 
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1 Introdução

Criado em 1998 com o propósito de avaliação da qualidade do 
Ensino Médio oferecido pelas escolas públicas brasileiras, o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) vem tomando proporções cada 
vez maiores. Em 2009, a partir da reformulação do exame, o Enem 
passou a ser utilizado também como forma de seleção unificada nos 
processos seletivos das universidades públicas federais, além de 
ser pré-requisito para programas como o Fies (Fundo de Financia-
mento Estudantil), o ProUni (Programa Universidade Para Todos) 
e o Ciência sem Fronteiras. De acordo com a proposta do Ministério 
da Educação (MEC), o objetivo da reestruturação é “democratizar 
as oportunidades de acesso às vagas federais de ensino superior, 
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possibilitar a mobilidade acadêmica e induzir a reestruturação dos 
currículos do ensino médio.” (BRASIL, 2009)

Entendemos, no entanto, que tal democratização só é possí-
vel se o que for testado na prova corresponde ao que é desenvolvido 
em sala de aula. Neste sentido, nos chama a atenção principalmen-
te a prova de Língua Inglesa, introduzida como opção de língua 
estrangeira a partir do exame de 2010.  É possível que um aluno 
que tenha concluído o Ensino Médio obtenha sucesso nesta prova 
lançando mão apenas do que estudou na Educação Básica? Antes 
disso, as orientações do governo para o trabalho nas aulas de lín-
gua inglesa correspondem ao que é avaliado no exame?

Diante deste último questionamento, desenvolvemos o pre-
sente estudo, buscando compreender e discutir as orientações aos 
professores de língua estrangeira presentes nas Orientações Cur-
riculares para o Ensino Médio (2006) e no Referencial Curricular 
do Estado do Rio Grande (2009), doravante OCEMs e RCERG res-
pectivamente. Os pressupostos teóricos de tais documentos foram 
utilizados como referência para a análise das questões de língua 
inglesa do Enem nas provas de 2012 e 2013. 

Este artigo destaca, portanto, conceitos relevantes dos docu-
mentos analisados, como leitura, gêneros textuais e letramento e 
também discute seu reflexo nas referidas provas.

2 Documentos que norteiam a educação 
básica no Brasil

No final dos anos 1990 e início de 2000, o governo federal 
disponibilizou aos educadores e escolas, documentos que supos-
tamente norteariam a educação básica no Brasil, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). No caso do Ensino Médio, mais 
especificamente,  foram lançados pelo governo, no ano de 2002, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio (PCNEM).
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Optamos, no entanto, por analisar dois documentos mais re-
centes, criados para complementar e reforçar alguns pontos abor-
dados pelos PCNs. Trata-se das OCEMs e do RCERG (2009). As 
primeiras foram lançadas em 2006, em nível federal, no intuito 
de servir como “um instrumento de apoio à reflexão do professor 
a ser utilizado em favor do aprendizado” (BRASIL, 2006, p. 6). O 
último foi encaminhado às escolas pelo governo do Rio Grande do 
Sul em 2009, contendo as habilidades e competências cognitivas e 
o conjunto mínimo de conteúdos que devem ser desenvolvidos em 
cada um dos quatro anos finais do ensino fundamental e no ensino 
médio.

2.1 Orientações Curriculares para o Ensino Médio

As OCEMs (2006) são divididas em três volumes, de acordo 
com as grandes áreas de conhecimento. Para este trabalho, nos 
interessa o volume 1, referente às Linguagens, Códigos e suas Tec-
nologias, especialmente o capítulo 3: Conhecimentos de Línguas 
Estrangeiras (BRASIL, 2006, p. 85-124).

O enfoque principal do documento é justamente a importân-
cia de ensinar uma língua estrangeira com o intuito de formar cida-
dãos críticos desaconselhando o ensino de línguas voltado somente 
para os aspectos linguísticos, o que seria o objetivo dos cursos de 
idiomas.  A partir desta ideia, o texto se desdobra em possibilidades 
de incluir lições de cidadania nas aulas de línguas estrangeiras. 

Os termos letramento e multiletramento aparecem como 
base para uma educação voltada para a inclusão dos alunos no 
mundo globalizado de modo que eles possam dialogar com outras 
culturas sem abrir mão de seus valores. Esta proposta contempla 
as várias modalidades de leitura: visual, digital,  multicultural e 
crítica e tem por objetivo 
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desenvolver um leitor como aquele que entende que aquilo que lê é uma 
representação textual, como aquele que, diante do que lê, assume uma 
posição ou relação epistemológica no que concerne a valores, ideologias, 
discursos, visão de mundo. (BRASIL, 2006, p. 98) 

Desta forma, fica difícil, segundo o texto, ensinar estruturas 
linguísticas desvinculadas de sua prática social já que a gramática 
não pode ser vista como algo que precede o uso da língua. Ou seja, 
a escrita não pode desvincular-se de seu contexto de uso e de seus 
usuários, o que a define como uma prática sociocultural. Ao longo 
do documento, é destacada ainda a ideia de que, “tanto a lingua-
gem como a cultura se manifestam não como totalidades globais 
homogêneas, mas como variantes locais particularizadas em con-
textos específicos” (BRASIL, 2006, p. 103).

Outro aspecto reforçado pela proposta é o da interdisciplina-
ridade, transdisciplinaridade e transversalidade para promover a 
expansão da compreensão de mundo dos educandos.  Sendo assim, 
a comunicação oral, auditiva, leitura e prática escrita (anterior-
mente trabalhadas como quatro habilidades distintas) devem ser 
trabalhadas de forma integrada, a partir de temas do interesse dos 
alunos e ao longo dos três anos do ensino médio.

Ao que diz respeito à leitura, especificamente, o documento 
chama a atenção para a escolha de textos a partir de temas de in-
teresse dos alunos que possibilitem reflexão sobre sua sociedade e 
ampliação da visão de mundo, com questionamentos que levem os 
educandos a construírem sentidos a partir do que leem e não ape-
nas com perguntas que se voltem para o sentido presente no texto, 
sempre tratando a linguagem como prática sociocultural.

A propósito, este é o ponto principal que diferencia as OCEMs 
(2006) da proposta dos PCNs (1998): o ensino da leitura crítica. 
Enquanto o documento de 1998 considerava a concepção do ensino 
das quatro habilidades numa visão de linguagem como totalidade 
homogênea, o documento mais recente enfatiza que a escola deve 
considerar a linguagem como algo heterogêneo, aberto e sociocultu-
ralmente contextualizado, considerando o caráter da leitura como 
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“prática cultural e crítica da linguagem, um componente essencial 
para a construção da cidadania e para a formação dos educandos” 
(BRASIL, 2006, p. 111).

Além disso, as OCEMs (2006) trazem o conceito de letramen-
to como a linguagem enquanto prática sociocultural, refutando a 
antiga ideia de que letramento seria a mera aquisição de uma tec-
nologia, completamente desvinculada de uma língua ou de uma 
cultura específicas ou ainda de questões sociais como inclusão ou 
exclusão. Ou seja, não basta ensinar a decodificar textos em uma 
língua estrangeira ou trabalhar a gramática como sistema abstra-
to, fixo e descontextualizado, é preciso garantir que os alunos, dian-
te do que leem, assumam uma posição ou relação epistemológica no 
que concerne a valores, ideologias, discursos e visão de mundo.

De fato, o trabalho com o letramento e a leitura crítica no 
ensino médio se fazem relevantes uma vez que tais práticas têm 
o intuito de preparar o aluno para a vida e não apenas para os 
exames de seleção. Neste sentido, é de extrema importância que 
os professores tenham clareza quanto a estes conceitos e dispo-
nham de exemplos concretos de como desenvolvê-los em sua práti-
ca pedagógica. Concluímos, pois, que as teorias enfatizadas pelas 
OCEMs (2006) são de grande relevância para o conhecimento dos 
professores do ensino médio.

2.2 Referencial Curricular Lições do Rio Grande

Publicado em 2009, o RCERG (2009) é dividido em quatro 
volumes, um para cada área do conhecimento. O texto analisado 
a seguir corresponde ao Volume I: Linguagens, códigos e suas tec-
nologias. 

O Referencial tem por base documentos anteriores e, por 
isso, mantém muitos pontos em comum com o que trazem os PCNs 
(1998) e as próprias OCEMs (2006). Logo na introdução do Volume 
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I, tem-se a confirmação de que tal programa é lançado para com-
plementar o que foi estabelecido pelos PCNs:

Os Parâmetros não são um material a mais para enviar às escolas so-
zinhos. Formulados em nível nacional para um país grande e diverso, 
os Parâmetros também não continham informações suficientes sobre 
como fazê-los acontecer na prática. Eram necessariamente amplos e, 
por esta razão, insuficientes para estabelecer a ponte entre o currículo 
proposto e o que deve ser posto em ação na escola e na sala de aula. 
(RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 11)

Sendo assim, o RCERG (2009) concorda e reforça pontos cen-
trais do documento analisado na seção anterior. Aspectos como  a 
importância do trabalho nas aulas de língua estrangeira estar vol-
tado à formação de um cidadão, e não meramente de um falante de 
língua, e da necessidade de considerar a diversidade e complexida-
de cultural em que estamos inseridos são pontos em comum entre 
os dois documentos. 

O referencial e as orientações ainda compartilham a ideia 
de um objetivo específico para as aulas de língua estrangeira na 
escola regular, diferentemente dos cursos de idiomas: 

Se partirmos de uma expectativa de que os educandos deveriam ad-
quirir proficiência em todas as situações da vida, então, para ensinar-
mos línguas adicionais na escola, deveríamos fazer alguma coisa se-
melhante ao que os professores de outras disciplinas teriam que fazer 
para formar atletas, formar artistas, biólogos, físicos e químicos. (RIO 
GRANDE DO SUL, 2009, p. 130) 

O estudo da gramática é outro ponto em comum: ambos de-
fendem que ele deve aparecer em segundo plano nas aulas, enfati-
zando que a gramática está a serviço do uso da língua em práticas 
sociais, e não o contrário. Da mesma forma, o documento menciona 
o trabalho com as quatro habilidades de forma integrada e a rele-
vância da utilização de textos autênticos em aula. 

Além disso, o pilar de sustentação da proposta do RCERG 
(2009) resume-se em formar cidadãos proficientes para ler, escre-
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ver e resolver problemas, sendo que cada conceito é abordado da 
seguinte maneira:

•  ler – (re)agir e posicionar-se criticamente frente a diferentes textos 
(orais e escritos);

• escrever – produzir textos com determinados propósitos para deter-
minados interlocutores e, assim, poder inserir-se de modo mais par-
ticipativo na sociedade; e

• resolver problemas, em dois âmbitos complementares: por um lado, 
enfrentar os desafios de cada novo encontro com a leitura e escrita 
do texto; por outro, mobilizar os sentidos construídos e os pontos de 
vista de cada texto para a expressão de si, a compreensão da reali-
dade e para lidar com diferentes atividades pessoais e coletivas de 
forma informada, crítica e responsável. (RIO GRANDE DO SUL, 
2009, p. 135).

Ou seja, a partir da discussão crítica de textos de diferentes 
gêneros, os alunos produzem textos com o propósito de solucionar 
alguma questão que faz parte de sua realidade. É este o enfoque 
principal proposto pelo programa.

Ao contrário das OCEMs (2006), que não mencionam a ques-
tão da avaliação nas aulas de língua estrangeira, o RCERG (2009) 
defende uma modalidade de avaliação coerente à prática da peda-
gogia de projetos desenvolvida em aula, com tarefas que promovam 
o uso e a reflexão da língua. “Testes de múltipla escolha ou de pre-
enchimento de lacunas, provavelmente, não serão opções coeren-
tes”. (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 165).

Outra diferença entre os dois documentos é a orientação mais 
específica apresentada aos professores pelo RCERG (2009). Além 
do referencial teórico, o documento apresenta modelos de planeja-
mento de unidades didáticas e organização curricular por séries. O 
RCERG (2009) também disponibilizou cursos de formação e cader-
nos do aluno e do professor com planejamentos de aula em que o 
enfoque é justamente o desenvolvimento das competências e habi-
lidades em língua estrangeira, assim como enfatiza a proposta de 
avaliação do Enem. 
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Embora seja um documento com informações e conceitos re-
levantes para professores de ensino fundamental e médio, não há 
pesquisas sobre o uso efetivo do mesmo ou o aproveitamento dos 
cursos oferecidos. É importante destacar, assim, que o estudo re-
alizado por nós foi baseado apenas nos documentos escritos, sem 
considerar sua utilização na prática, o que pode ser realizado em 
futuras pesquisas. 

2.3 Gêneros textuais e letramento

O que nos chamou a atenção em ambos documentos anali-
sados foi a insistência em propor o trabalho de letramento com 
diferentes gêneros textuais. Segundo eles,  o objetivo do ensino de 
línguas estrangeiras na escola é o de promover a participação em 
diferentes práticas sociais que envolvam leitura e escrita e o texto 
é apontado como “matéria-prima” para a aula. O RCERG (2009) 
propõe inclusive que o currículo seja organizado em torno de temas 
e gêneros estruturantes.

Tendo em vista o papel central da ideia de gêneros e de le-
tramento tanto nos PCNs (1996) quanto nas OCEMs (2006) e no 
RCERG (2009), cabe aqui uma discussão sobre sua importância 
para o ensino de línguas, sejam elas materna ou estrangeiras.

A princípio, tomamos a definição de Bakhtin (2011, p. 262), 
segundo o qual “cada campo de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos 
gêneros do discurso”. Ou seja, a comunicação verbal só é possível 
por algum gênero textual (MARCUSCHI, 2005) e a escolha do gê-
nero a ser utilizado depende do contexto e da finalidade do dis-
curso. Assim, é possível dizer que telefonema, bilhete, romance, 
receita culinária são exemplos de diferentes gêneros textuais.

Podemos entender tais gêneros como “modelos” de textos que 
interiorizamos e utilizamos toda vez que precisamos compreender 
ou produzir um texto com determinada finalidade. Assim,
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se não existissem os gêneros do discurso e se não os dominássemos, se 
tivéssemos de criá-los pela primeira vez no processo da fala, se tivésse-
mos de construir cada um de nossos enunciados, a comunicação verbal 
seria quase impossível. (BAKHTIN, 2011, p. 302)

Neste ponto, é válido ressaltar que os gêneros textuais não 
se caracterizam, nem se definem por aspectos formais, sejam eles 
estruturais ou linguísticos (embora também sejam importantes), 
mas primeiramente por aspectos sócio-comunicativos e funcionais 
(MARCUSCHI, 2005). 

Outra particularidade ressaltada por Marcuschi (2005) é a 
sua maleabilidade e dinamismo. Em outras palavras, os gêneros 
tendem a desaparecer, reaparecer ou modificar-se. O surgimento 
de um novo gênero se dá pela ‘transmutação’ e pela assimilação de 
um gênero por outro gerando novos (BAKHTIN, 2011). Pode ocor-
rer, ainda, o fenômeno da hibridização ou da intertextualidade in-
tergêneros “segundo o qual um gênero pode assumir a forma de um 
outro gênero, tendo em vista o propósito de comunicação” (KOCH, 
2013, p. 114). Por este motivo, embora tenha havido tentativas, é 
impossível listar todos os gêneros textuais de uma língua.   

Sendo assim, considerando que nos comunicamos através de 
gêneros textuais e que o domínio dos mesmos é fundamental para 
o desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção 
textual, entendemos que a proposta dos documentos oficiais em 
mantê-los como base para o estudo de línguas em sala de aula tem 
fundamento. É papel da escola, então, formar usuários da língua 
capazes de escolher determinados aspectos do conteúdo aliados aos 
padrões linguísticos apropriados ao gênero discursivo a ser utiliza-
do, conforme afirma Pinto (2005): 

Uma das metas da escola consiste, então, em ajudar os alunos, numa 
situação determinada, à adaptar-se às características do contexto, a 
mobilizar modelos discursivos, a dominar as operações psicolinguís-
ticas, a reconhecer e a usar as unidades linguísticas. (PINTO, 2005,  
p. 49-50)
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Ainda nesta perspectiva, de acordo com Dolz e Schneuwly 
(1996, apud PINTO, 2005), os gêneros do discurso são introduzidos 
em nossa experiência e em nossa consciência mediante três fato-
res: as práticas de linguagem, as capacidades de linguagem e as 
estratégias de ensino. O primeiro diz respeito às práticas sociais 
que se cristalizam na forma de gêneros e constroem significações 
sociais. O segundo se refere à aptidão que temos de adaptar-nos 
às características do contexto e do referente em situações de co-
municação. E o último está relacionado à internalização gradual 
das habilidades  e dos tipos de compreensão usados nos contextos 
sociais, que se dá de maneira sistemática, na escola.

Na mesma linha de raciocínio, Koch (2013) defende a ideia 
de que os indivíduos desenvolvem uma competência metagenérica 
que possibilita interagir de forma conveniente na medida em que 
se envolvem nas diversas práticas sociais e permite produzir, com-
preender e denominar diferentes gêneros textuais. Desta forma, à 
medida que passam a conhecer e a fazer uso dos vários gêneros do 
discurso, os alunos aprendem a controlar a linguagem, o propósito 
da escrita, o conteúdo e o contexto. Elementos estes essenciais para 
uma leitura crítica de mundo, a qual, segundo Paulo Freire (2000, 
p. 11), “implica a percepção das relações entre texto e contexto”.

Motta-Roth (2008, p. 246) lembra que os leitores “ao analisar 
textos criticamente não estão interessados apenas nos textos em 
si, mas em questões sociais incluindo maneiras de representar a 
‘realidade’, manifestações de identidades e relações de poder no 
mundo contemporâneo.” Ou seja, é possível ler o mundo ao ler um 
texto, pois a “ leitura do mundo precede à leitura da palavra, daí 
que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade 
da leitura daquele.” (FREIRE, 2000, p. 11)

Tais considerações nos remetem ao conceito de letramento, 
tradução para o português da palavra literacy, termo muito recor-
rente em ambos os documentos oficiais analisados anteriormente e 
definido por Magda Soares (2012, p. 18) como “o resultado da ação 
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de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição 
que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência 
de ter-se apropriado da escrita.” Ou seja, diferentemente da alfabe-
tização, “ação de ensinar/aprender a ler e a escrever”, o letramento 
implica o “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escre-
ver, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita.” 
(SOARES, 2012, p. 47). É possível notar, assim, a estreita relação 
entre o letramento e a apropriação do uso da língua em situações 
do cotidiano e a importância do conhecimento dos diferentes gêne-
ros textuais que fazem parte dele. 

As OCEMs (2006) destacam a diferença entre leitura crítica 
de letramento crítico, afirmando que a primeira reconhece a rea-
lidade como referência para a interpretação, enquanto a segunda 
não admite um conhecimento definitivo sobre a realidade, a qual 
não pode ser “capturada” pela linguagem. Outro aspecto diferen-
ciado é a autoria: na leitura crítica, detectar as intenções do au-
tor é base para os níveis mais elevados de interpretação textual; 
no letramento crítico o significado é sempre múltiplo, contestável, 
construído cultural e historicamente, considerando as relações de 
poder. Da mesma forma, a leitura crítica busca o desenvolvimento 
de níveis elevados de compreensão e interpretação enquanto o le-
tramento busca desenvolver a consciência crítica. É o letramento 
crítico, portanto, que deve ser desenvolvido na escola.

Concluindo, é possível compreender a relevância e a interli-
gação dos conceitos de gênero e de letramento, ficando claro como 
e porque são a base das propostas de ensino de línguas contempo-
râneas desenvolvidas e apresentadas nas diferentes esferas gover-
namentais.
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3 A análise das provas à luz das teorias 
apresentadas nos documentos

A partir da teoria discutida até então, passamos à análise 
das questões das provas de língua inglesa do Enem nos anos de 
2012 e 2013, precedidas de um breve comentário acerca da meto-
dologia utilizada.

3.1 Metodologia

É relevante esclarecer, inicialmente, que este estudo está 
inserido na área de Linguística Aplicada e pode ser classificado 
como pesquisa bibliográfica (GIL, 2010), de caráter documental 
(ANDRADE, 2003), definida como exploratório-descritiva quanto 
aos seus objetivos (GIL, 2010). 

O corpus desta pesquisa foi constituído  por meio do estu-
do das propostas pedagógicas presentes nas OCEMs (2006) e no 
RCERG (2009)1 e da análise das provas de língua inglesa das edi-
ções de 2012 e 2013 do Enem, com a intenção de descobrir se existe 
consonância entre o que deve ser ensinado segundo os documentos 
e o que é avaliado pelo exame. Tais documentos, portanto, consti-
tuem a sustentação teórica do trabalho e fazem parte do corpus 
desta investigação.

Com base no estudo destes documentos, sete perguntas fo-
ram elaboradas para nortear a análise de cada questão das pro-
vas de língua inglesa do Enem de 2012 e de 2013. São elas: 1) A 
questão é elaborada a partir de um texto autêntico? 2) A questão 
envolve temas transversais? 3) Qual é o gênero textual presente na 
questão? 4) A questão considera a gramática como um elemento a 

1 É importante ressaltar que tanto os documentos escritos utilizados na pesquisa quanto as 
provas analisadas são de domínio público, podendo ser facilmente acessados por quem 
tiver interesse.
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serviço do uso da língua? 5) A questão avalia a construção de senti-
dos além daquele que está expresso no texto? 6) A questão avalia a 
consciência crítica do aluno? 7) A resolução da questão exige que o 
aluno leia, escreva e resolva problemas? A seção a seguir apresenta 
e discute os dados obtidos a partir desta análise.

3.2 Análise dos dados

Analisando as provas como um todo, é possível afirmar que, 
embora alguns textos sejam adaptados, todos eles são autênticos, 
ou seja, “produto de práticas de uso da linguagem, construídas em 
conjunto pelos participantes para alcançarem determinados propó-
sitos sociais” (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 138). Sendo assim, 
observa-se que, neste quesito, a prova está de acordo com o que 
pregam os documentos, que salientam a importância do trabalho 
com o uso da língua em contextos relevantes, em que os alunos de-
vem ser convidados a interagir com propósitos sociais autênticos.

A propósito, nenhuma questão da prova avalia a gramática 
de forma direta ou isolada, considerando-a, portanto, um elemen-
to a serviço do uso da língua, mesmo que o único “uso da língua” 
testado seja a leitura, uma vez que as habilidades de escrita, fala e 
audição não são avaliadas no exame. 

Observa-se uma grande diversidade de gêneros textuais pre-
sentes nas questões, sendo que o mais recorrente é o gênero arti-
go informativo, tendo sido usado como base para quatro das dez 
questões analisadas. A análise, no entanto, nos permite afirmar 
que o conhecimento da função social dos gêneros é pouco relevante 
para a resolução das questões da prova, já que, na maioria delas, o 
foco principal da avaliação é a compreensão superficial do que está 
explícito no texto, bastando, em alguns casos a mera tradução de 
algum trecho. 

A variedade de temas é outro aspecto que chama a atenção, 
uma vez que nenhum assunto é repetido dentre as dez questões 
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analisadas. De acordo com as OCEMs (2006, p. 114), “a escolha 
dos textos de leitura deve partir de temas de interesse dos alunos e 
que possibilitem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão 
de mundo”. Nesse quesito, portanto, observa-se consonância entre 
prova e documentos.

Prosseguindo com a análise, dentre as dez questões estuda-
das, apenas duas exigem que o examinando construa sentidos além 
do que está escrito no texto. Talvez seja justamente o gênero dos 
textos destas questões que oportunizam um grau de interpretação 
mais profundo, já que se trata dos gêneros poesia, geralmente mais 
subjetivas, e cartum, com função de satirizar comportamentos hu-
manos e apresentando em geral um humor implícito, exigindo que 
o leitor depreenda mais do que apenas aquilo que está escrito/ilus-
trado. 

Outro aspecto importante, que se destaca nas provas anali-
sadas, diz respeito à avaliação do letramento crítico do aluno. Con-
siderando a diferenciação enfatizada pelas OCEMs (2006), pode-
mos afirmar que as questões analisadas ficam, no máximo, a nível 
de leitura crítica uma vez que observamos a contextualização da 
realidade dos textos na maioria dos enunciados e o questionamento 
sobre a intenção do autor em algumas questões. Avalia-se, então, 
o nível de compreensão e interpretação do examinando, mas não a 
consciência crítica do mesmo.  Deve se considerar que o fato de o 
exame contar somente com uma prova de múltipla escolha baseada 
na habilidade de leitura apenas, dificulta a testagem da criticidade 
do examinando, já que esta se evidenciaria mais facilmente em 
respostas descritivas, em que o aluno pode expressar sua opinião e 
não apenas escolher a melhor entre cinco opções. 

Quanto à máxima proposta pelo RCERG (2009): preparar o 
aluno para ler, escrever e resolver problemas, observa-se apenas a 
avaliação do primeiro item. A prova toda é baseada na leitura de 
textos, mas não permite que o examinando utilize a língua estran-
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geira na forma escrita, e apenas exige que ele resolva o problema 
de compreender o que leu. 

Sendo assim, é possível afirmar que a prova de língua ingle-
sa do Enem está em consonância com o que pregam os documentos 
oficiais no que diz respeito à utilização de textos autênticos, de 
diferentes gêneros textuais e temas transversais. Também consi-
dera a gramática a serviço da língua, sem percebê-la como algo 
isolado e descontextualizado. No entanto, para estar de acordo com 
as OCEMs (2006) e com o RCERG (2009), a prova do Enem deveria 
avaliar ainda o nível de consciência crítica e a habilidade de escrita 
dos examinandos. 

4 Considerações finais

Este artigo descreveu o estudo que investigou a existência ou 
não de consonância entre as orientações do governo para o traba-
lho com língua inglesa em sala de aula e o que é avaliado na pro-
va de língua inglesa do Enem. Depois de confrontarmos as teorias 
presentes nos documentos e as questões do exame, concluímos que 
a prova avalia parcialmente o que deve ser ensinado em sala de 
aula, segundo os documentos oficiais. 

Estes resultados interessam principalmente aos professores 
de língua inglesa do ensino médio, pois permitem maior conheci-
mento acerca da prova do Enem e das orientações do governo com 
relação ao trabalho em sala de aula e até mesmo aos próprios agen-
tes do Inep/MEC que, avaliando a presente análise, podem vir a 
rever a elaboração das próximas provas.

No entanto, alguns questionamentos acerca do assunto ain-
da são pertinentes, e podem ser discutidao em estudos futuros. Por 
exemplo, as orientações presentes nos documentos aqui analisados 
correspondem à prática docente nas escolas brasileiras? Os alunos, 
tanto da rede pública quanto privada, têm condições de responder 
às questões da prova de língua inglesa do exame lançando mão do 
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que estudaram ao longo dos três anos do ensino médio? Já é possí-
vel perceber na prática a reestruturação dos currículos do ensino 
médio como efeito retroativo da reformulação do Enem?

Pesquisas neste sentido serão relevantes à medida que con-
tribuirão para o desenho do cenário do ensino de língua inglesa 
em escolas regulares do Brasil, possibilitando assim a solução de 
possíveis falhas deste sistema. 
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na cidade de Passo Fundo, busca criar e aplicar sequências didá-
ticas que, amparadas por temáticas transversais e por questões 
linguísticas e culturais, possibilitem aos envolvidos – sejam estu-
dantes, docentes, acadêmicos –, a interlocução de conhecimentos 
no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, com o 
intuito de vivenciar o desafio da interdisciplinaridade. 

Apresenta-se, neste trabalho, o relato da construção e da vi-
vência de um plano de aula que, ancorado na temática da tradução, 
teve o propósito de sensibilizar os estudantes para a complexidade 
desta atividade, em vista da manutenção do sentido do texto ori-
ginal, em consonância com seu contexto de produção e intenção 
comunicativa. 

2 Fundamentação teórica 

Para o desenvolvimento do plano de aula proposto, cujo foco 
é a reflexão acerca do processo de tradução e de suas implicações, 
busca-se a aproximação com a temática com base no linguista 
Roman Jakobson. Partindo do pressuposto de que o exercício de 
tradução é singular e provém de uma leitura feita por quem a real-
iza, sentiu-se a necessidade de compreender melhor tal fenômeno. 

Em seu livro Linguística e Comunicação (2007), o linguista 
russo discute aspectos referentes à linguística com uma aborda-
gem estruturalista. Para este estudo, opta-se pela reflexão acerca 
das noções propostas no capítulo chamado “Aspectos linguísticos 
da tradução”, incluso no livro citado, para, então, partir ao enten-
dimento de alguns trechos do livro Tradução: a ponte necessária, de 
José Paulo Paes (1990), ensaísta e crítico literário. 

Sendo assim, cabe, agora, questionar: o que significa tradu-
zir? Para Jakobson, existem três tipos de tradução:

1) A tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na in-
terpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma 
língua.
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2) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua.

3) A tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpreta-
ção dos signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais. 
(JAKOBSON, 2007, p. 64). 

A tradução é analisada, aqui, sob vários pontos de vista; no 
entanto, para o plano de aula construído, a tradução interlingual 
foi priorizada para maior interpretação e aprofundamento, já que 
as atividades propostas aos estudantes envolveriam duas ou três 
línguas: português, inglês e espanhol. Para Jakobson, “no nível da 
tradução interlingual, não há comumente equivalência completa 
entre as unidades de código, ao passo que as mensagens podem 
servir como interpretações adequadas das unidades de código ou 
mensagens estrangeiras (2007, p. 65)”. [grifo nosso]

Desta forma, percebe-se que há, ao menos, um problema ine-
rente à tradução: como transpor um signo cuja forma não é a mes-
ma e o sentido é apenas semelhante? Vê-se, logo, uma dificuldade 
do papel do tradutor. Com que base e conhecimentos do sistema de 
signos pode-se afirmar que certa tradução foi fiel à determinado 
texto?

Exemplo disso são as variadas traduções do poema “O Cor-
vo”, de Edgar Allan Poe. No livro O Corvo e suas traduções (2012), o 
crítico literário Ivo Barroso discorre sobre os desafios da tradução. 
Nas palavras do crítico: 

... há em “O Corvo”, de Edgar Allan Poe, uma tal interdependência en-
tre o conteúdo emotivo e seu suporte estrutural, que qualquer tentativa 
ou intuito de alterá-la concorre fatalmente para a diluição ou mesmo 
para a dissolução do encantamento poético causado precisamente por 
essa combinação”. (BARROSO, 2012, p. 19).  

Nesta perspectiva, ao se referir ao poema, os riscos da tradu-
ção estão, principalmente, na facilidade em fugir ao sentido mais 
próximo do texto original e na dificuldade de manutenção da forma, 
ignorando, por exemplo, a quantidade de estrofes, linhas e rimas.
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Alinhado a tais percepções, o linguista russo explica que na 
tradução interlingual o tradutor substitui mensagens em uma das 
línguas por mensagens inteiras de outra língua. “Tal tradução é 
uma forma de discurso indireto: o tradutor recodifica e transmi-
te uma mensagem recebida de outra fonte” (JAKOBSON, 2007, 
p. 65). Ou seja, são duas mensagens equivalentes em dois códigos 
diferentes.

Em se tratando do texto poético, a tradução é tida como uma 
transposição criativa, isto é, “as categorias sintáticas e morfoló-
gicas, as raízes, os afixos, os fonemas e seus componentes (traços 
distintivos) [...] são confrontados, justapostos. [...] Só é possível 
a transposição criativa: transposição interlingual” (JAKOBSON, 
2007, p. 72).  O crítico literário José Paulo Paes (1990), acerca des-
sa transposição da língua, afirma:

[...] essa ocorrência é transponível a outra língua desde que nesta se-
jam encontrados signos equivalentes ou aproximados capazes de ex-
pressar-lhe não só o significado conceitual e afetivo (conotativo) como 
também o caráter especial das ligações estabelecidas entre os signos, as 
quais [...] passam a integrar a ordem da poesia (p. 40).

Este aspecto intrinsecamente ligado à tradução, e que diz 
respeito ao esforço da manutenção do sentido do texto original, 
aponta, ao tradutor, sua responsabilidade de mediador entre os 
idiomas, decodificando determinada mensagem à outra língua, re-
speitando o original a partir de escolhas léxicas e semânticas con-
dizentes à língua-alvo e ao contexto de comunicação. 

As reflexões teóricas aqui sintetizadas serviram como supor-
te à elaboração e aplicação do plano de aula, bem como ao diálo-
go estabelecido entre os estudantes do ensino médio e bolsistas ao 
longo das aulas com foco na temática em pauta. São apresentados, 
na continuidade, um panorama das atividades que integram a se-
quência didática.
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3 Desenvolvimento

A sequência didática intitulada “As Tramas da Tradução” foi 
organizada em um plano de unidade dividido em cinco atividades, 
inicialmente projetadas para serem desenvolvidas em dois perío-
dos (de 45 minutos cada), com duas turmas de terceiro ano do En-
sino Médio. 

De modo geral, na elaboração do plano de aula, fez-se uso 
de diferentes gêneros textuais como poemas, provérbios, receitas, 
letras musicais, tiras em quadrinhos para, no cotejo entre as se-
melhanças e diferenças do português, do espanhol e do inglês, per-
mitir aos estudantes o reconhecimento das singularidades de cada 
idioma, a partir das questões culturais envolvidas e das variadas 
circunstâncias que interferem no processo de tradução.  Foram uti-
lizados os seguintes materiais para a aplicação do plano junto às 
turmas: computador, projetor, caixas de som, software para exibi-
ção de vídeo, obras de Allan Poe, dicionários impressos, laboratório 
de informática e material xerografado com os textos selecionados 
para as tarefas. 

Apresenta-se, na sequência, uma breve descrição de cada ati-
vidade, seguida de comentários que relatam as impressões e per-
cepções do grupo sobre o retorno e envolvimento dos estudantes 
nos exercícios.  O plano foi desenvolvido no primeiro semestre de 
2016.

3.1 Atividade  1

Inicialmente, com o objetivo de realizar a aproximação com o 
tema, foi escolhida a primeira estrofe do poema “O Corvo”, de Ed-
gar Allan Poe, utilizando-se do material reunido no livro O Corvo 
e suas traduções (2012), organizado com excelência pelo tradutor 
e crítico literário, Ivo Barroso.  A obra possui oito traduções do 
poema de Poe para o português, produzidas por diferentes autores 
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em diferentes épocas, desde Machado de Assis (1883) a Jorge Wan-
derley (1997), por exemplo. Dentre elas, seis traduções foram sele-
cionadas, tendo sido a primeira estrofe distribuída aleatoriamente 
aos alunos, sem a identificação do tradutor. Ao apresentar o poema 
e iniciar a leitura oral junto às turmas, “reclamações” e estranha-
mentos começaram a ser relatados por parte dos alunos. O pro-
fessor instiga-os, então, a conferirem com os colegas se os textos 
distribuídos são realmente iguais ou diferentes.  A problemtização 
do tema aconteceu pela percepção das escolhas de vocabulário a 
partir da ótica dos diferentes tradutores, de modo a verificar como 
as circunstâncias de produção/tradução realmente interferem na 
escrita e na interação autor/leitor.  

3.2 Atividade 2

Para a atividade subsequente, privilegiou-se o manuseio de 
diferentes gêneros textuais, no cotejo entre as três línguas envolvi-
das: portuguesa, inglesa e espanhola. Divididos em quatro grupos, 
os estudantes receberam, nos três idiomas: a) uma tirinha da per-
sonagem Mafalda; b) títulos de filmes; c) fragmento de manual de 
instrução de aparelho eletrônico; d) texto descrito de personagem 
de game. Para ilustrar, apresenta-se um dos títulos de filmes sele-
cionado:

The Sound of Music (1959)

Sonrisas y lágrimas

El Sonido de la música

Música no Coração (Portugal)

A Noviça Rebelde 
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A comparação das traduções se deu a partir dos seguintes 
questionamentos: 1. em qual língua o texto é mais longo/mais cur-
to?; 2. que palavras/expressões estão mais diferentes ou chamam a 
atenção?; 3. você diria que a tradução foi literal ou que houve um 
trabalho de adaptação do texto à cultura local?  

A manipulação de textos variados possibilitou ao aluno perce-
ber quais são as principais diferenças e semelhanças das traduções 
realizadas a partir de uma mesma fonte, inferindo como a questão 
cultural influencia o signo a ser traduzido. 

3.3 Atividade 3

A atividade seguinte foi criada com o intuito de proporcionar 
uma reflexão acerca da tradução literal x não literal, com foco na 
manutenção do sentido e na análise do contexto. Os alunos, dividi-
dos em grupos, tiveram de avaliar certos enunciados, tanto da lín-
gua inglesa quanto da espanhola, para verificar qual poderia ser a 
tradução mais adequada ao português. A atividade, organizada na 
forma de jogo lúdico e competitivo, contemplou diversos gêneros, 
como textos de expressão oral, citações, títulos de filmes e livros. 

As questões norteadores da análise foram: a) em que tipo de 
texto vocês tiveram mais dificuldade para entender o significado? E 
mais facilidade?  b) o que vocês percebem de diferente na tradução 
de um poema e da fala de alguém? c) por que alguns nomes de fil-
mes e livros, por exemplo, são traduzidos completamente diferentes 
do original? Ao apresentarem suas opiniões, os estudantes deve-
riam justificar o porquê de determinada tradução ser, na opinião 
deles, a mais apropriada e/ou correta.

3.4 Atividade 4

Em seguida, em sintonia com todas as tarefas desenvolvi-
das até então, os alunos foram convidados a experienciar a trans-
posição de um texto em língua estrangeira para a língua portugue-
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sa fazendo uso de dicionários impressos e de recursos eletrônicos.  
O texto escolhido foi o refrão da música Whenever Whenever (para 
a turma de inglês) e sua correspondente Suerte (para a turma de 
espanhol), da cantora Shakira.  

A partir dos resultados obtidos, utilizando-se do recurso im-
presso ou eletrônico, os estudantes discutiram sobre as semelhan-
ças e diferenças encontradas, com base nas seguintes provocações: 
a) as traduções são iguais?; b) pode ocorrer uma mudança na tra-
dução pelo fato das músicas estarem em idiomas diferentes?; c) o 
grupo teve mais dificuldade em traduzir a música a partir de qual 
ferramenta (dicionário impresso ou eletrônico)? Por quê?

No cotejo do resultado final, a atividade provocou a discussão 
sobre a utilização de ferramentas eletrônicas para a tradução de 
textos e suas implicações, facilidades e/ou dificuldades. De fato, 
percebeu-se que muitos alunos recorrem, sistematicamente, aos 
tradutores eletrônicos disponibilizados na internet para consul-
tas e que o exercício proposto os motivou a melhor avaliar os re-
sultados obtidos nestas pesquisas, por não se tratarem de trocas 
mecânicas de palavras de um idioma ao outro, mas de significado.   
Ratificou-se que o tradutor, na busca pela manutenção do sentido, 
deve estar atento, entre outros, ao contexto e à intenção comunica-
tiva, às características do gênero textual e do momento histórico no 
qual o texto foi produzido. 

3.5 Atividade 5

Para concluir, fez-se a proposição de uma atividade semel-
hante à anterior, porém, no sentido inverso: de produção, para a 
língua espanhola ou para a língua inglesa, de um poema do autor 
Israel Passarinho de Farias, acadêmico do curso de Letras, conhe-
cido como Piu.  Três poemas foram apresentados às turmas para a 
tarefa a ser executada.

Com base em um vídeo de sensibilização produzido pelo au-
tor, as turmas foram desafiadas a assumir o protagonismo e a re-
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sponsabilidade de respeitar a forma e o conteúdo na transposição 
do poema. O objetivo era verificar, com os alunos, o quanto é minu-
cioso o exercício de buscar palavras que consigam atingir o máximo 
de proximidade em relação ao sentido do texto original.  

Em duplas ou trios, os alunos se empenharam na tarefa.  O 
autor Israel recebeu as versões de seus poemas produzidas pelas 
turmas e teve a oportunidade de avaliar e se manifestar acerca do 
resultado obtido.  Os estudantes foram premiados com readers em 
língua estrangeira.

4 Considerações finais

Ao focar no exercício da tradução e nos fatores que interefe-
rem nesta prática, optou-se pela construção de um plano de uni-
dade que permitisse aos alunos a percepção e a manipulação de 
textos, em inglês e espanhol, que foram traduzidos ao português. 
Privilegiou-se o pensar crítico sobre os diferentes fatores envolvi-
dos neste processo, por vezes criticado, e a comparação dos resul-
tados entre os idiomas, ressaltando a complexidade e a beleza da 
atividade de tradução/versão.

Ao longo do plano de aula, foi possível conscientizar os estu-
dantes sobre a dificuldade da transposição do sentido entre dife-
rentes idiomas, seja pela singularidade de cada língua, seja pelas 
escolhas, derivadas da interpretação ou da intenção do tradutor 
– se quer chocar mais ou menos ou qual público quer atingir, por 
exemplo.

A avaliação da sequência didática aplicada aos estudantes 
do ensino médio das escolas envolvidas foi positiva, especialmente 
pela percepção do interesse dos alunos no assunto e pela ampliação 
da compreensão acerca de tal processo, que envolve escolhas, deci-
sões e opções semânticas a partir da leitura e da compreensão do 
tradutor sobre o texto original.
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Registrou-se, todavia, certa dificuldade, na condução do pla-
no, para a utilização dos laboratórios de informática das escolas 
ou dos equipamentos eletrônicos, que foram superados pela reor-
ganização da proposta metodológica, especialmente na atividade 
4.  Igualmente, os dois períodos inicialmente previstos para o tra-
balho não foram suficientes para a finalização das atividades que, 
também pela participação e envolvimentos dos estudantes, esten-
deram-se no tempo de execução.

Para os bolsistas PIBID vinculados ao Subprojeto Interdisci-
plinar, especialmente, o processo de elaboração e aplicação do pla-
no de aula permitiu a reflexão crítica sobre a temática, pelo viés 
do professor de idiomas em formação, e a continuidade do estudo 
relacionado ao exercício da legendagem, aspecto que gerou nova 
sequência didática desenvolvida pelo grupo no segundo semestre 
de 2016. 
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ASPECTOS CULTURAIS NO 
ENSINO DE INGLÊS COMO 

LÍNGUA ADICIONAL: O PAPEL  
DO LIVRO DIDÁTICO

Priscila Rostirola dos Santos*

1 Introdução

Ao concebermos língua e cultura conectadas uma a outra e, 
sendo o livro didático (LD) uma importante ferramenta de ensino, 
o livro de línguas adicionais (LA) deve, além de ensinar a língua 
propriamente dita, oportunizar ao aprendiz momentos de reflexão 
e crítica sobre sua própria cultura. Com base nessas ideias, este 
estudo busca refletir criticamente sobre o ensino de cultura na sé-
rie didática (SD) de inglês como LA do Sistema Positivo de Ensino1 
(SPE) do 2º ano do Ensino Médio (EM).

Como suporte teórico, nos apoiamos nos princípios da teo-
ria sociocultural, buscando a compreensão do processo de ensino-
-aprendizagem de línguas, principalmente por conceber o papel do 
meio social e cultural como essencial no desenvolvimento cogniti-
vo, bem como o papel da interação como principal recurso para o 
desenvolvimento das capacidades cognitivas (VYGOTSKY, 1998). 
Também nos apoiamos em considerações sobre cultura, ensino e 
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CAPES), especialista em Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras, pela 
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É professora do curso de Letras da UPF e, também, da escola Notre Dame Menino Jesus. 
E-mail priscila.rostirola@gmail.com

1 Sistema Positivo de Ensino, Curitiba: Posigraf, 2009. 
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aprendizagem de língua estrangeira e a análise de livro didático, 
tendo como base Kramsch (1998, 2004) e Hall (2002). 

Pretendemos, nesse estudo, chamar a atenção do professor 
e futuro professor de LA para as diferentes representações de lín-
gua(gem) e cultura proposta no LD e contribuir para uma prática 
pedagógica mais rica, visando à formação de professores mais críti-
cos e conscientes quanto ao ensino de cultura em suas aulas. 

2 O que é cultura?

Ao compreendermos o papel social e cultural como funda-
mental no processo de aprendizagem de línguas, e que as noções 
de uso da linguagem, comunicação e prática social não podem ser 
entendidas como fatores isolados, e sim intimamente ligados à cul-
tura, direcionamos nosso olhar, neste estudo, para o termo cultura 
a partir da década de 90, pois é a partir desse período que começa-
vam a surgir estudos visando aprimorar o modelo social.

A abordagem de aquisição de língua, proposta por Kramsch 
(1998) e chamada de intercultural2, não invalida, mas vai além da 
abordagem comunicativa do ensino de línguas, pois inclui a refle-
xão sobre a cultura-alvo e a cultura materna, excluindo a ideia de 
identidades sociais monolíticas; além disso, inclui conhecimento, 
habilidades e atitudes necessárias para interagir em contextos co-
municativos e culturalmente diferentes (HALL, 2001). Seus obje-
tivos focalizam a aprendizagem sobre cultura, a comparação entre 
culturas e a exploração do significado de cultura. 

Com base na evolução dos modelos de ensino de LA e a con-
cepção que cada um tem de língua e cultura, Kramsch (1996) es-
quematizou três possíveis relações: a relação língua e cultura, que 

2 Segundo Kramsch (1996) abordagem intercultural de ensino não vê a cultura como um 
objeto de estudo, como uma matéria a ser aprendida, mas promove a interação entre 
sujeitos a partir do conhecimento que eles têm de sua própria cultura e da cultura do 
outro. 
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entende que os aspectos culturais devem ser ensinados paralela-
mente ao ensino de estruturas e vocabulário na LA, sem haver 
reflexão; a relação cultura na língua, que pressupõe o ensino de 
aspectos culturais como produtos (literatura, artes etc.), ideias 
(crenças, valores etc.) e comportamentos (costumes, hábitos, ves-
timentas etc.) simultaneamente ao trabalho com a aquisição da 
língua, sem que haja nenhum tipo de reflexão durante este traba-
lho, e a relação língua como cultura, a qual prevê a reflexão/com-
paração durante o trabalho com o sistema formal sobre os aspectos 
culturais de outros países e sua relação com a cultura nacional. 

A nosso ver, é possível perceber que a perspectiva de língua 
como cultura é a que melhor atende às exigências para a forma-
ção de um cidadão mais consciente por privilegiar a reflexão e o 
posicionamento crítico diante dos fatos, ou seja, por privilegiar a 
interculturalidade.

Conforme Kramsch (2004, p. 205), o ensino de língua e cul-
tura tem sofrido uma influência direta da concepção da linguagem 
como prática social. Em relação a isso, a autora destaca quatro 
linhas de pensamento sobre língua e cultura:

1) Estabelecimento de uma esfera de interculturalidade: O 
conhecimento da cultura estrangeira deve ser colocado 
em relação à própria cultura do aprendiz, se configurando 
através do diálogo e reflexão entre as duas culturas;

2) Ensino da cultura como um processo interpessoal: o ensi-
no normativo e fixo do uso da língua não faz sentido, uma 
vez que o significado emerge através da interação social, 
onde os significados surgem através do processo de conhe-
cimento do outro. 

3) Ensino da cultura como diferença: as características na-
cionais são apenas um entre os vários aspectos culturais 
de uma pessoa. Essas características devem ser relacio-
nadas a outros fatores como a idade, gênero, origem regio-
nal, background étnico e classe social. 
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4) Ensino de cultura que atravessa limites disciplinares: eles 
recomendam aos professores, além da leitura de obras 
clássicas da literatura, a leitura de estudos de cientistas 
sociais, etnógrafos e sociolinguistas sobre a sua própria 
sociedade, assim como sobre as sociedades que falam a 
língua que estão ensinando.

Essas linhas de pensamento compõem as categorias de aná-
lise desse estudo e a nosso ver oportunizam aos educadores uma 
compreensão muito mais rica do ensino da cultura em suas au-
las, uma vez que essa abordagem encaminha para a sensibiliza-
ção de outras culturas, surgindo daí, uma representação do outro, 
não fundada em estereótipos e lugares comuns, mas sim no que a 
cultura estrangeira tem em comum e em contraste com a própria 
cultura do aprendiz. 

2.1 Cultura e o livro didático

Considerando que o LD, para muitos professores, é o prin-
cipal canal de introdução à cultura, é essencial que os livros pro-
porcionem uma perspectiva cultural abrangente tanto para pro-
fessores quanto para alunos. As aulas de cultura em LA têm um 
efeito motivador e humanizador sobre o processo de aprendizagem 
do aprendiz. Elas ajudam os alunos a olhar de maneira consciente 
e crítica semelhanças e diferenças entre vários grupos culturais, 
incluindo sua própria cultura.

No entanto, o que acaba acontecendo em alguns livros é que 
cultura tende a ser apresentada em seções específicas do LD, de 
forma periférica, como uma curiosidade ou informação adicional 
como uma informação extra, de maneira, algumas vezes, descon-
textualizada (KRAMSCH, 1996). Cada imagem, desenho, leitura 
e diálogos não são apenas de interesse de exploração linguística, 
mas de discussões e debates culturais. 
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Ao estudar o conteúdo oferecido pelo LD, tanto o professor 
quanto o aluno necessitam estar conscientes da sua natureza, ou 
seja, segundo Tilio (2008), os aspectos expostos no LD refletem o 
olhar do autor daquela publicação e não verdades universais. Com 
isso, o LD deve ser visto como um facilitador do ensino, como um 
andaime que serve para auxiliar o aluno e o professor a constru-
írem conhecimentos relevantes, e não como detentor do conheci-
mento, o que muitas vezes acontece e torna-se o vilão da educação, 
pois acaba delineando e limitando o trabalho do professor.

Acreditamos também ser necessário que o LD seja submetido 
a um processo de avaliação criteriosa e sistemática, uma vez que 
tem grande influência no ensino-aprendizagem de LAs. No entan-
to, não podemos esquecer que não existe LD ideal. Mesmo que a 
escolha envolva atenção às necessidades do aprendiz, seu contexto 
sociocultural, informação cultural diversa e não-etnocêntrica, ba-
lanceamento entre teoria e prática, e linguagem apropriada, um 
LD nunca será auto-suficiente; sempre haverá necessidade de com-
plementar determinadas partes do livro ou apostila com material 
extra. Cabe ao professor saber o momento de adotá-lo tal como foi 
concebido ou adaptá-lo, ou complementando o que se fizer necessá-
rio, pois o LD não é a única fonte de informações sobre a língua a 
ser aprendida.

3 A caracterização do estudo

O estudo aqui proposto partiu da análise da SD do SPE, da 
Editora Positivo (Posigraf) de inglês do 2º ano do EM, que teve 
como fonte de análise dados provenientes do material em questão. 
O objetivo da análise da SD era de identificar, através da extração 
de excertos de textos, imagens e atividades, informações que ser-
vissem de subsídio para compreender como o ensino de cultura é 
apresentado na apostila intitulada Língua Inglesa – reading stra-
tegies, adverbs, past tenses, modal verbs and future (2009). 
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Segundo o próprio material, cada unidade apresenta um 
tema específico, relacionado a questões atuais e relevantes. Além 
disso, os textos e as unidades também possuem relação temática. 
A organização de cada unidade é apresentada por seções, como ve-
mos a seguir:

a) before you read: esta seção compreende atividades de 
pré-leitura e preparação, feitas em forma de duas a três 
perguntas, levando em conta o conhecimento prévio dos 
alunos e abrindo espaço para o exercício do vocabulário 
básico relacionado ao tema que será explorado. 

b) reading: esta seção inicia com a realização de duas técni-
cas de leitura, skimming e scanning, que são realizadas 
através de perguntas, antes de ser apresentado o texto 
principal da unidade. Depois da realização das técnicas 
de leitura, é apresentado o texto principal, que segundo o 
material, além da questão temática, busca-se a diversida-
de de gêneros textuais.

c) understanding better: seção de expansão de vocabulário, 
com um pequeno glossário (inglês-inglês) das novas pala-
vras do texto e suas respectivas definições. 

d) reading focus: esta seção apresenta atividades de inter-
pretação do texto principal e é feita através de questiona-
mentos;

e) listening comprehension: os alunos exercitam a escuta de 
um texto gravado em CD e respondem às questões propos-
tas. 

f) language focus: tem como foco as questões gramaticais e 
que estão presentes nos textos, com regras de utilização e 
exemplos. 

g) homework:  dois a quatro novos textos são apresentados 
com questões de provas dos principais vestibulares do 
Brasil.

h) taking it beyond: são oferecidas sugestões de projetos e 
atividades de pesquisa e extensão que transportam o con-
teúdo da unidade para o cotidiano dos alunos.
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3.1 Análise da série didática

Textos, imagens e atividades da SD foram analisados e den-
tre as linhas de pensamento sobre língua e cultura propostas por 
Kramsch (2004), destacamos as categorias que mais se fizeram re-
correntes e que estão relacionadas à base teórica que norteia este 
estudo. 

Partindo da linha de pensamento sobre língua e cultura que 
preconiza o estabelecimento de uma esfera de interculturalida-
de (KRAMSCH, 2004), a qual concebe a importância da reflexão 
tanto sobre a cultura nativa quanto da cultura alvo, ou seja, da 
importância de relacionarmos a cultura de uma LE com a cultu-
ra nativa, consideramos conveniente direcionar nosso olhar para o 
tratamento dado aos fatos relacionados à cultura nacional, ou seja, 
ao propósito de usar a LI para falar sobre o Brasil, uma vez que a 
SD analisada neste estudo é produzida no Brasil. Lembramos que, 
de acordo com os PCNs (2002), o ensino de LA deve ser voltado à 
preservação da identidade cultural dos alunos, isto é, a LA deve 
refletir os interesses dos alunos enquanto cidadãos brasileiros. Se-
gundo este documento, é preciso observar a realidade local, conhe-
cer a história da região e os interesses dos alunos. 

Ao longo da análise da SD do SPE verificamos que, dos sete 
textos principais das unidades, todos fazem referência a estudos 
realizados nos EUA. Apenas na seção homework, dos 15 textos 
apresentados ao longo da SD, três textos tratam ou fazem referên-
cia ao Brasil. Esses textos são retirados e/ou adaptados de revistas 
e jornais (Newsweek, Forbes, The Economist, Time, The New York 
Times). e alguns têm como referência outros LDs como New In-
terchange, da editora Cambridge, e Impact, da editora Macmillan. 
Com isso, os textos acabam atribuindo uma importância acentua-
da aos estudos realizados naquele país, sendo que estudos brasilei-
ros não recebem o mesmo valor e tratamento.
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O texto intitulado Brazil to Announce Eletric Sector Rules 
(Brasil anuncia regras para o setor elétrico), retirado da unidade 3, 
seção homework, trata de um decreto a ser criado, ainda na época 
do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, de um mercado 
energético que seria capaz de atingir o objetivo de expandir a capa-
cidade geradora de energia do país.

Figura 1: Brazil to Announce Electric Sector Rules

Fonte: Sistema Positivo de Ensino  (2009, p. 19).

O texto destaca que o potencial hidrelétrico brasileiro não é 
muito explorado, ao contrário do que ocorre na França e nos EUA. 

O texto Footloose: a growing export trade in soccer players, 
retirado da seção de homework, da unidade 5, parece fazer menção 
positiva ao Brasil, quando destaca que o país é considerado o maior 
exportador mundial de jogadores de futebol. Porém, no decorrer do 
texto, o que se percebe é que há uma situação adversa por trás dis-
so, ou seja, a decadência na cultura do jogo dentro do próprio país, 
relacionada à corrupção dentro dos clubes e falta de administração 
profissional. 
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Figura 2: Footloose: a growing export trade in soccer players. soccer players.

                                  Fonte: Sistema… (2009, p. 32)

Portanto, esta é a imagem do Brasil retratada nos textos 
analisados da SD, textos seguidos de atividades que não instigam 
o debate, a reflexão crítica do próprio conteúdo, e que são seguidos 
por exercícios de interpretação que exigem retomada de informa-
ções. De acordo com os PCNs (2002), os textos e atividades devem 
ser provocantes, com temas que mexam com os alunos, que gerem 
discussões caracterizadas como resistência às formas como as coi-
sas são apresentadas nos diferentes tipos de textos.
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Há um único texto, retirado da unidade 4 seção de homework, 
intitulado Grease is the word (Gordura é a palavra), retirado da 
revista Latin Trade, uma revista mensal com cobertura do mundo 
dos negócios na América Latina e Caribe, que destaca o Brasil, 
mais especificamente a cidade do Rio de Janeiro como participante 
em um projeto desenvolvido pelo Instituto Virtual Internacional de 
Mudanças Globais, Centro de Pesquisa e Tecnologia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro e patrocinado pela Petrobrás, que 
tem a iniciativa de produzir o biodiesel, fonte de energia obtida a 
partir do óleo vegetal, a partir da gordura hidrogenada usada pelo 
McDonald’s para fritar batatas.

Figura 3: Grease is the word.

Fonte: Sistema… (2009, p. 25)

Este texto proporciona aos leitores uma visão positiva em re-
lação ao Brasil no exterior, ao relatar a criação de um projeto que 
visa um país mais sustentável. Dessa maneira, o aluno é estimula-
do a reconhecer a importância das ações de seu próprio povo, o que 
corrobora com os PCNs (2002), ao afirmarem que o ensino de LA 
deve ser voltado à preservação da identidade cultural dos alunos, 
ou seja, a LA deve refletir os interesses do aluno enquanto cidadão 
brasileiro.
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Outro ponto de discussão nesta análise está relacionado à 
linha de pensamento Ensino da cultura como um processo interpes-
soal. Diante de todas as seções pelas quais a SD está organizada, 
percebemos que duas delas, a seção Before you read e Taking it 
beyond, oportunizam uma maior relação e reflexão sobre língua 
e cultura, bem como preconizam o aprendizado construído social-
mente na interação, o que poderia promover uma construção co-
laborativa de oportunidades para que os aprendizes desenvolvam 
suas habilidades mentais. A seção Taking it beyond, oferece suges-
tões, projetos e atividades de pesquisa e extensão que possibilitam 
ao aluno transportar o conteúdo da unidade para seu cotidiano. 
Além disso, segundo o manual do professor, são atividades que se 
caracterizam por desenvolver o trabalho cooperativo. Nos excer-
tos abaixo, apresentaremos um exemplo de cada seção, tendo como 
foco a linguagem como prática social e cultural.  Na seção Before 
you read da unidade 3, intitulada Taking Action, há três perguntas 
que relacionam o tema principal da unidade, ou seja, as ações e 
atitudes que os seres humanos podem ter para combater o aqueci-
mento global:

Figura 4: Taking Action – Unidade 3.

Fonte: Sistema… (2009, p. 13)

A primeira questão investiga as medidas necessárias para 
ajudar a combater o aquecimento global, a segunda questiona se 
está apenas nas mãos dos governos a ajuda para combater o aque-
cimento global ou se qualquer pessoa pode contribuir, e o que o 
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aluno faria para ajudar. A última questão contextualiza o que será 
apresentado no texto principal, ou seja, que o texto foi escrito por 
pessoas que moram nos EUA e solicita que os alunos reflitam sobre 
que outras medidas poderiam ser tomadas em seu próprio país e 
discutam com colegas e professores das áreas de química e biologia.

Consideramos esta seção muito importante, especialmente 
pelo potencial de instigar o interesse pela temática e por partir 
do conhecimento do aprendiz, fazendo-o repensar suas opiniões, 
atitudes, crenças, valores e comportamentos, oportunizando uma 
discussão colaborativa entre professor e alunos. Esta seção se 
aproxima dos princípios da teoria sociocultural, pois é através da 
interação e da co-partipação que os aprendizes desenvolvem suas 
competências, constroem conhecimento e mudam as suas visões de 
mundo.

Na seção Taking it beyond (Fig. 5), da mesma unidade 3, há 
sugestões de atividades e de projetos interessantes, a nosso ver, 
nos quais os alunos podem se envolver a partir do texto principal 
Reduce your impact at home (Fig. 9). A orientação é partir do que 
foi discutido no texto, ou seja, das ações propostas por alguns ame-
ricanos a fim de evitar o aquecimento global, para que, de acordo 
com a realidade de cada país e região, os alunos possam compará-
-las e ou contrastá-las com as próprias medidas de seu país e/ou 
comunidade, e ainda propor novas alternativas que estejam ade-
quadas ao seu contexto.

Figura 5: Taking it Beyond – Unidade 3.

Fonte: Sistema… (2009, p. 20)
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Esta seção também vai ao encontro dos princípios da teoria 
sociocultural, pois compreende o desenvolvimento sociocognitivo 
do indivíduo através da relação entre a interação com o meio social 
e cognitivo, que se estabelece através da apropriação e uso da lin-
guagem. Além disso, o aprendiz ao desenvolver suas capacidades 
mentais na interação, irá percorrer o caminho entre o nível do seu 
conhecimento real, no qual o indivíduo se encontra e é capaz de so-
lucionar sozinho, bem como o nível de desenvolvimento potencial, 
no qual ele será capaz de resolver os problemas com a assistência 
de um par mais competente.

Portanto, percebemos que os dois excertos, retirados das 
duas seções da SD, se aproximam da linguagem como prática so-
cial e cultural propostas por Kramsch (1998) e Hall (2002), que 
vêem cultura como uma forma de pertencimento em uma comuni-
dade discursiva que compartilha um espaço social e uma história 
comum, e também um imaginário comum (KRAMSCH, 1998), bem 
como um “processo dinâmico, vital e emergente localizada nos es-
paços de discurso entre os indivíduos conecta, indissociavelmente, 
a língua3” (HALL, 2002, p. 19). Consideramos que ambos os concei-
tos, que sustentam este estudo, são observados nas duas seções da 
apostila, pois sugerem que a língua está conectada à cultura e que 
seu uso é convencionado e moldado pelas inúmeras atividades co-
municativas intelectuais e práticas que constituem o viver diário. 

Assim, acreditamos que o ensino de línguas, na perspectiva 
sociocultural, deve se tornar relevante para a vida social, na qual 
os indivíduos precisam se comunicar uns com os outros e dessa 
forma possibilitar a compreensão mútua. Os contextos sociais en-
volvem complexidades que fazem com que as práticas sociais sejam 
variáveis, imprevisíveis e abertas a várias interpretações, o que 
ocasiona vários pontos de vista em um discurso.

3 Culture as a dynamic, vital and emergent process located in the discourse spaces between 
individuals links it inextricably to language.
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4 Considerações finais

Considerando que o LD tem um papel importante como pon-
to de partida e como motivador de discussões culturais em sala de 
aula, destacamos a importância do professor em refletir sobre os 
aspectos culturais propostos nesse material. Além disso, segundo 
Pereira (2004), o professor precisa estar ciente de que o que está 
proposto no LD é uma representação e não exatamente a realidade 
cultural de uma sociedade. Com base nesse pressuposto, as refe-
rências de cultura podem ser discutidas, refletidas, contrapostas 
com informações obtidas em outras fontes (HADLEY, 2001) e ex-
periências dos alunos e professores, assim como comparadas com a 
realidade sociocultural dos mesmos.

Verificamos que o LD é o principal ponto de partida para pos-
síveis discussões culturais em sala de aula e que o texto se faz pre-
sente ao longo das unidades analisadas. Cultura é apresentada de 
maneira implícita, o que exige do professor uma maior dedicação 
e interesse em despertar interesse para os aspectos invisíveis da 
língua (ERICKSON, 1997), tais como valores, crenças, comporta-
mentos, estereótipos, preconceitos apresentados nos textos e em 
algumas atividades.

Das seções na SD do SPE, verificamos que as intituladas Be-
fore you read e Taking it beyond são as que mais se aproximam da 
relação intrínseca entre língua e cultura, proposta por Kramsch 
(1996) e Hall (2004), a qual prevê a reflexão/comparação duran-
te o trabalho com o sistema formal sobre os aspectos culturais de 
outros países e sua relação com a cultura do aprendiz. Portanto, 
concluímos que o LD é uma manifestação cultural e os elemen-
tos culturais estão presentes na apostila, de maneira implícita por 
trás de textos, imagens e atividades. Cabe ao professor chamar a 
atenção para esses referenciais de cultura, através de uma análise 
interpretativa e crítica sobre esses aspectos.
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Esperamos que nossas reflexões contribuam para que pro-
fessores de LE e futuros professores compreendam a relevância 
do aspecto cultural em suas aulas, posto que, ao ensinar língua 
como cultura, o educador estará contribuindo para a formação de 
cidadãos mais críticos, oportunizando não apenas o acesso a outras 
culturas, mas também refletindo sobre a própria cultura do apren-
diz. E, ao ampliar a capacidade de analisar seu entorno social, o 
aprendiz terá mais condições de “estabelecer vínculos, semelhan-
ças e contrastes entre a sua forma de ser, agir, pensar e sentir e 
a de outros povos, enriquecendo a sua formação” (BRASIL, 2002,  
p. 152).
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CRENÇAS DE PROFESSORES DE 
UM CURSO DE IDIOMAS

Débora Busetti*

1 Introdução

Em um curso de idiomas, geralmente4, não é o profissional 
que escolhe o livro didático (doravante LD) a ser utilizado. Isto 
pode limitar o profissional, diminuir sua autonomia, ou, gerar al-
guns questionamentos. Lidar com este fato pode ser perturbador, 
as crenças do professor, e o que o professor pensa a respeito disso 
pode estar diretamente conectado a suas experiências prévias, ao 
que ele pensa referente à utilização do LD, e sobre o ensino-apren-
dizagem de língua inglesa. 

Para Silva (2011, p. 35), crenças “são socialmente (e desse 
modo, também cultural e historicamente) constituídas através da 
interação, recíprocas, dinâmicas, possuindo estreita relação com a 
ação”. Segundo o autor, os professores levam para a sala de aula 
suas crenças, que por sua vez foram constituídas com base nas 
suas experiências como alunos e também com base em suas ex-
periências como professores. É justamente por conta dessa noção 
de continuidade que investigar crenças no ensino de LI torna-se 
relevante. Toda a trajetória do profissional é levada para a sala de 
aula. Não há como dissociar o que o professor foi quando ele era 

* Doutoranda do PPG em Linguística Aplicada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(UNISINOS), bolsista CAPES/PROSUP, mestre em Linguística Aplicada pela UNISINOS, 
e graduada em Letras Inglês pela UNISINOS.  E-mail: deborabusetti@hotmail.com

4 Utilizo geralmente pois não é possível fazer uma generalização. Em alguns cursos de 
idiomas os professores participam da escolha do LD, enquanto em outros, os professores 
utilizam o material que é próprio da franquia em questão. 

mailto:deborabusetti@hotmail.com
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aluno daquilo que ele é no papel de professor. Suas experiências ao 
longo de sua vivência são responsáveis por moldar suas práticas. 

Assim sendo, esta pesquisa objetivou mapear crenças de 
professores de inglês de um curso de idiomas, analisar as crenças 
destes profissionais acerca do LD e sobre questões referentes ao 
ensino-aprendizagem de LI. Para tanto, apresento algumas consi-
derações sobre o ensino-aprendizagem de LI e sobre crenças, relato 
a metodologia adotada, analiso os dados coletados, aponto as deli-
mitações deste estudo, e faço algumas considerações. 

2 No ensino de inglês 2+2 não equivale a 4

Partindo do pressuposto de que “(...) o espaço pedagógico é 
um texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e 
“reescrito” (FREIRE, 2007, p. 97), tomo a liberdade de afirmar que 
o ensino-aprendizagem não é previsível, estático e constante. Ensi-
nar-aprender não pode ser concebido como um cálculo matemático 
em que posso prever respostas, tampouco deduzir os feedbacks que 
os indivíduos receberão.  Aplicando esta forma de pensar a respeito 
do ensino-aprendizagem de língua inglesa (doravante LI), em uma 
perspectiva sociocultural (VYGOSTKY, 1978), percebo que a sala 
de aula está longe de ser compreendida racionalmente. Todo pro-
fessor sabe qual é a configuração de uma sala de aula, mas nenhu-
ma é igual, nenhum aluno aprende da mesma maneira que outro, 
tampouco no mesmo ritmo, e nenhum resultado obtido em uma 
sala de aula será igual à outra. Como posso entender toda essa 
complexidade e aprimorar a minha prática docente?  

Ora, se o espaço pedagógico é um texto, a interpretação e 
questionamentos a respeito dele dependem dos indivíduos envol-
vidos nesta “leitura”. Além de todas as questões metodológicas e 
epistemológicas, o professor nunca deve esquecer que ensinar é li-
dar com gente, emoções, sentimentos, gostos e desprazeres. Não 
há fórmulas exatas para ensinar, o que há são caminhos a serem 
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percorridos, e quem decide qual caminho seguir, somos nós, pro-
fessores e alunos. Concebendo o ensino-aprendizagem de LI como 
um evento colaborativo, pode não ser a resposta para todas as per-
guntas, mas representa uma maneira de olhar para a sala de aula 
como uma extensão do mundo que fica do outro lado das paredes 
escolares, isto é, um espaço em que as experiências são vividas 
socioculturalmente onde o aprendiz é escritor e leitor deste texto. 

Falando de caminhos, ao fazer uma analogia entre o caminho 
que é percorrido em Santiago de Compostela e o caminho que o pro-
fessor percorre em sua trajetória docente, Hoffmann (2009, p. 56) 
destaca que “os caminhos que percorremos não seguem traços line-
ares. Cada curva nos reserva uma surpresa. O inesperado é uma 
das magias do caminho”. É nas “curvas” deste caminho, ou melhor, 
do processo de ensino-aprendizagem, que alunos e professores vão 
se descobrindo, e redescobrindo. Em uma abordagem comunicati-
va, mais especificamente no caminho do aprendiz, ele assume duas 
responsabilidades: a de comprometer-se com a sua aprendizagem, 
e, concomitantemente com a de seu parceiro, justamente por causa 
da colaboração. (FIGUEIREDO; SILVA, 2014, p. 80). Isso se deve 
ao fato de que 

a partir da perspectiva sociocultural, considera-se, portanto, que a 
aprendizagem é um processo autorregulatório, dinâmico e complexo, 
construído por cada indivíduo através de experiências de interação e a 
partir de sua formação sócio-histórica e cultural. (PINHO; LIMA, 2015, 
p. 183).

A partir desta perspectiva, a aprendizagem é um processo 
autorregulatório, pois neste processo a língua (como um artefato 
cultural) é utilizada para mediar a ação e o pensamento (como um 
artefato psicológico), ela é uma ferramenta de comunicação e de 
aprendizagem. O processo é dinâmico e complexo por acontecer na 
interação e por ambos os envolvidos terem a mesma relevância. 
Com a finalidade de explicar a responsabilidade de cada indivíduo 
em um ambiente de aprendizagem colaborativa,  Silva, Matos e 
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Rabelo (2015) relatam que a aprendizagem de língua estrangei-
ra deve ser compreendida como um sistema adaptativo comple-
xo (doravante SACs), objeto de estudo da teoria da complexidade 
(doravante TC). SAC é um conceito emprestado da biologia que 
explica que os sistemas conseguem se autoconfigurar para se ade-
quar ao meio em que estão inseridos. Os sistemas interagem com 
os agentes, se configuram, reconfiguram, e resolvem os problemas 
que devem ser solucionados. Silva, Matos e Rabelo (2015) também 
destacam que uma das características dos SACs é que eles são di-
nâmicos, ou seja, as partes envolvidas neste sistema interagem 
uma com as outras e estão em constante modificação. Associando 
o dinamismo dos SACs ao ensino-aprendizagem de LI fica visível 
que todas as partes envolvidas têm a mesma importância neste 
sistema, e, por serem indivíduos socioculturalmente constituídos, 
estão em permanente formulação e reformulação. 

Diante desta visão do ensino-aprendizagem como um SAC, e 
do aprendiz como um agente que interfere, cria, e recria este sis-
tema, o professor, por sua vez, a fim de fornecer um olhar mais 
individualizado a este aprendiz e de potencializar a sua aprendiza-
gem, pode assumir o papel de conselheiro linguageiro. Para Silva, 
Matos e Rabelo (2015, p. 682), ao assumir esta postura, o professor 
torna-se o “scaffolding” para o aprendiz, a fim de que ele se torne 
autônomo, e responsável por atingir suas metas. Ou seja, o profes-
sor auxilia o aluno a ir além daquilo que ele sabe.

Ensinar e aprender não são ações racionais e exatas, e é na 
inexatidão destas experiências em que o ensino-aprendizagem 
verdadeiramente acontece.  A sala de aula pode ser um ambiente 
complexo sem regularidades, padrões fixos com fórmulas pré-es-
tabelecidas, mas os professores, em sua maioria, vivem em uma 
constante busca por um ensino significativo, para eles e para seus 
alunos. Uma possível alternativa para entender a prática docente 
e a sala de aula é a partir do estudo de crenças, que apresento na 
seção seguinte. 
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3 As crenças e o ensino-aprendizagem de LI

Refletir sobre o ensino-aprendizagem de LI é uma prática 
pertinente para os profissionais que desejam compreender este 
processo e aprimorar suas práticas pedagógicas. É necessário sem-
pre ir em busca de atualização e aprimoramento, pois consideran-
do o mundo globalizado em que os indivíduos vivem, é preciso estar 
o tempo todo se movimentando na mesma velocidade, senão mais 
velozes, que as mudanças que ocorrem ao redor dos indivíduos e 
que os afetam diretamente em suas profissões.

Assim, ao refletir, os indivíduos fazem uma viagem ao seu 
interior, aos lugares não muito visitados, e esquecidos, ou, muitas 
vezes, não conhecidos. Tenho em mente que repensar e reconside-
rar as práticas é um exercício de consolidação e/ou mudança de 
crenças e conceitos. Assim como Barcelos (2006, p. 151), 

(...) entendo crenças como uma forma de pensamento, como construções 
da realidade, maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, 
co-construídas em nossas experiências resultantes de um processo in-
terativo de interpretação e (re)significação. 

Dar atenção para as crenças é como abrir uma porta em uma 
casa que esteve trancada por muito tempo. Escrever sobre elas 
é, conforme Brito e Guilherme (2014), uma possibilidade de dar 
voz aos pensamentos, e expressar experiências. Brito e Guilher-
me (2014) explicam que as pesquisas (auto) biográficas começaram 
nos anos 1970 com o objetivo de investigar o pensar e agir docente. 
Assim, os indivíduos (professores) deixam de ser somente o objeto 
pesquisado e passam a criar sentido a partir da linguagem. Quan-
do um professor escreve sobre sua prática, ele tem a chance de ir 
além do que ele pode imaginar. Esta prática deveria ser algo pre-
sente nos cursos de formação, quer seja através de memorial, diá-
rio, portfólio, ensaio biográfico ou relatório. Entretanto, penso que 
somente escrever e não revisitar o que foi escrito traz resultados 
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menos satisfatórios do que escrever e discutir com outros indivídu-
os o que foi produzido. 

4 O mapeamento das crenças

4.1 Metodologia

Esta pesquisa foi realizada em uma escola de idiomas na ci-
dade de Caxias do Sul. Para este estudo optou-se, por questões 
de tempo e compatibilidade de horários, utilizar um questionário 
estruturado, que foi aplicado em 2014/02. Como no período da co-
leta dos dados eu (pesquisadora) era colega de trabalho dos entre-
vistados, o objetivo inicial era aplicar os questionários, analisar os 
dados, e marcar reuniões individuais, e em seguida com todos par-
ticipantes, a fim de conversar sobre os dados e a respeito de mais 
questionamentos que poderiam surgir a partir da análise. Contu-
do, houve um desligamento, perdeu-se o contato com os envolvidos. 
Por conta disso, apresento neste estudo somente os resultados dos 
questionários estruturados. 

4.2 Participantes 

Participaram desta pesquisa quatro professores de língua in-
glesa, com idades entre 25-30 anos, em uma escola de idiomas na 
cidade de Caxias do Sul. Por uma questão ética, os nomes apresen-
tados a seguir são fictícios: 

a) Felipe: aluno de Biologia  
b) João: aluno do curso de Relações Internacionais 
c) Nádia: aluna do curso de Letras 
d) André: aluno de Fisioterapia 
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4.3 Análise dos dados 

Nesta seção, relato as respostas obtidas a partir dos questio-
nários estruturados e teço alguns comentários. 

O que levou você a aprender inglês? Explique.
Felipe: Minha mãe era professora de inglês, por isso comecei a estudar inglês 
muito cedo. 

João: Foram diversos os motivos que me levaram a aprender inglês, mas, 
dentre os principais, a curiosidade para entender músicas, filmes e o contato 
com estrangeiros desde muito cedo. Além disso, também me preparei para o 
primeiro intercâmbio, nos Estados Unidos. 

Nádia: O interesse pela música e filmes. Procurei fazer um curso para 
conhecer mais a língua, falar e compreender fluentemente.

André: Quando eu tinha por volta de 9 anos uma colega de escola estava 
estudando inglês e já sabia falar algumas frases. Eu me encantei com o saber 
falar outro idioma, e, então, pedi a minha mãe para eu iniciar o curso. Comecei 
no ano seguinte. 

Há motivos parecidos para os participantes terem iniciado a 
aprendizagem de inglês. Felipe atribui ao fato de sua mãe ser pro-
fessora de inglês, João e Nádia falam sobre a curiosidade em saber 
o idioma, e o interesse em músicas e filmes, e André apresenta um 
encantamento com o fato de saber um outro idioma. Ambos partici-
pantes tinham interesse em aprofundar-se na aprendizagem desta 
nova língua. 

O que levou você a se tornar professor de Inglês?

Felipe: Sempre gostei muito da língua inglesa e comecei a dar aulas muito 
cedo e sempre gostei muito. Na verdade, só tive uma profissão.

João: Sempre admirei os professores de inglês que tive e as histórias que 
contavam de suas viagens. Eles foram grandes influências na minha formação 
profissional e pessoal. Como professor, via a oportunidade de incentivar 
outras pessoas a descobrirem o mundo e culturas diferentes. 
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Nádia: Após ter passada pela experiência de dar aula para ensino fundamental 
e ter decidido seguir carreira, pensei na língua inglesa por ser a minha 
preferência e também por poder desempenhar outras funções relacionadas 
à língua. 

André: Uma professora de inglês do meu curso tornava as aulas tão divertidas 
e o inglês tão prazeroso que eu pensava: “ um dia vou ser igual a ela”. Ao 
decorrer dos anos a vontade de ensinar foi ficando cada vez mais até eu me 
formar no curso e ter a oportunidade de dar aulas.

O Felipe destaca que sempre deu aulas e que nunca teve ou-
tra profissão, o João expressa ter tido admiração por professores e 
um desejo de ser a inspiração para alguém (alunos), a Nádia (única 
profissional que cursa Letras) fala que durante sua experiência de 
estágio identificou-se com a LI, e o André também expressa ter tido 
admiração por uma professora. Percebe-se que os participantes ti-
veram razões diferentes para se tornarem professores de inglês e, 
nas falas de João e André fica visível um “desejo de um dia ser 
igual a um professor”.  

Na sua opinião, qual o papel do professor na sala de aula?

Felipe: O professor precisa ser um motivador em sala de aula, pois a maior 
parte é feita pelo aluno, tanto em casa como na própria aula. 

João: O papel do professor na sala de aula é o de incentivar o aluno a descobrir 
coisas novas, sempre orientando-o a escolher os caminhos mais eficazes 
para aprender a língua, assim como mostrar que a língua será aplicada em 
situações práticas do cotidiano e que deverá ser parte da vida dos alunos. 

Nádia: “Equipar” o aluno explicando e demonstrando diferentes estratégias 
de estudo para ter uma compreensão melhor dos conteúdos, além de aplicar 
estas atividades na explanação dos conteúdos em questão. 
André: O professor faz o papel de mediador do conhecimento trazendo um 
pouco do mundo e de suas competências para dentro da sala de aula. É 
responsável por, na medida do possível, transmitir o conhecimento da maneira 
mais natural e prazerosa possível. 
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Nestes excertos, as palavras motivador, utilizada por Felipe 
e incentivar e orientar, usadas por João têm sentidos parecidos. 
Tanto Felipe e João aparentam ter uma visão semelhante no que 
se refere ao papel do professor. Porém, João menciona que “a maior 
parte é feita pelo aluno”, atribuindo ao aluno a responsabilidade de 
sua aprendizagem. Nádia fala que o professor deve equipar o alu-
no, e André explica que o professor deve transmitir o conhecimento. 
Tanto Nádia quanto André parecem conceber o professor como o 
indivíduo que transmite, e não como aquele que constrói em cola-
boração com seus alunos.  

Na sua opinião, qual o papel do aluno na sala de aula?

Felipe: O aluno precisa saber que muito ou quase todo o processo de 
aprendizagem depende dele, isto facilita o sucesso do próprio aluno no curso. 

João: O papel do aluno em sala de aula é o de estar disposto a descobrir 
novos sentidos para os aspectos do mundo que o cerca. O aluno precisa ter 
uma postura no seu processo de aprendizagem, ciente de sua parcela de 
responsabilidade e comprometimento para atingir os resultados esperados. 

Nádia: Se dedicar aos estudos para consolidar as atividades e conteúdos 
vistos em aula além de pesquisar coisas novas e inteirar-se dos assuntos 
pertinentes no dia-a-dia.
André: Aluno é a peça principal, é quem deve participar de forma ativa do seu 
aprendizado. Ir atrás do seu objetivo sem esperar que ele chegue algum dia. 
No caso do inglês, ter interesse, questionar e arriscar-se sempre para que a 
aprendizagem seja mais eficaz. 

Ao responder a pergunta sobre o papel do aluno, Felipe men-
ciona que o aluno é quem deve ter consciência de que “muito ou 
quase todo processo de aprendizagem depende dele”, não conside-
rando a relevância do professor neste processo. João fala sobre o 
aluno estar disposto, ou seja, querer aprender e se comprometer 
com essa aprendizagem. André também fala que o aluno deve ter 
interesse. Já Nádia, além de citar a dedicação que o aluno deve ter, 
relata que o aluno não deve conformar-se com apenas o que é visto 
em sala de aula, deve querer ir além. 
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Na sua opinião, qual o papel do livro didático na sala de aula?
Felipe: É o guia do trabalho do professor, mantendo a continuidade e a união 
de todos os materiais usados pelo professor.

João:  O livro didático deverá ser usado meramente como um guia para o 
professor e para os alunos. Ele precisará, inevitavelmente, ser complementado 
e adaptado à realidade de cada grupo de aprendizes.

Nádia: Auxiliar no aprendizado trazendo uma sequência didática. 

André: Guiar o estudo e proporcionar uma base para professor e alunos 
conseguirem seguir uma linha de raciocínio. 

Felipe, João e André usam a palavra guia, isto é, os entre-
vistados entendem que o LD deve guiar o trabalho do professor, 
mas não ser o único recurso. Já Nádia, diz que o LD deve auxiliar 
juntamente com uma sequência didática. Todavia, como não houve 
oportunidade para realizar reuniões com os participantes, não sei o 
que Nádia entende como sequência didática, e de que maneira ela 
aplica as sequências didáticas em uma escola de idiomas que tem 
seu material próprio e de uso obrigatório. Aqui, fica uma lacuna 
que não foi possível preencher. 

O que você mais gosta nos livros didáticos?

Felipe: Gosto de livros didáticos bem completos e modernos, que ajudem o 
professor e o aluno.

João: O que mais gosto nos livros didáticos é poder ter um planejamento 
feito de forma mais palpável, coerente com o que se espera abordar em 
determinado módulo. Mesmo assim, a previsibilidade de cada aula deve 
ser rompida de tempos em tempos para que as aulas não sejam única e 
exclusivamente pautadas no livro didático.

Nádia: Os temas trabalhados em cada unidade que seguem uma sequência 
específica e contém vocabulário, expressões e tempos gramaticais adequados 
e de uso comum a este determinado tema.

André: Gosto do fato de os livros normalmente trazerem assuntos guiados 
juntamente com estruturas gramaticais. 
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Ao responder sobre o que mais gostam nos LDs, Felipe res-
pondeu que gosta de livros completos e modernos. Novamente, 
como não houve a oportunidade de conversar com estes participan-
tes após a coleta dos dados, não sei o que o participante Felipe clas-
sifica como “moderno e completo”. João fala sobre a relevância dos 
LDs serem organizados, com objetivos coerentes, e, que, as aulas 
não devem ser previsíveis para os alunos. Nádia gosta de LDs que 
tenham vocabulário, expressões e tempos gramaticais adequados 
ao tema da unidade estudada. Nádia traz um ponto interessante: 
coerência e conexão entre o tema estudado e as estruturas grama-
ticais. Por fim, André gosta de que exista ligação entre a gramática 
estudada e os assuntos tratados. 

Você gosta de utilizar o LD em sala de aula. Justifique.
Felipe: Gosto sim quando o livro é bom, pois quando o livro é ruim torna-se 
um problema para o professor e o aluno.

João: Gosto de utilizar até certo ponto mas não única e exclusivamente. O 
professor que consegue utilizar partes selecionadas do livro didático torna-se 
mais dinâmico, menos previsível, assim como suas aulas tornam-se menos 
monótonas ou  maçantes. Mas ele é um suporte, sem dúvidas.

Nádia: Sim, pois os alunos conseguem ter uma melhor organização do seu 
material assim como o professor tem um auxílio maior para as aulas além das 
atividades extras.

André: Apenas quando o livro didático pode ser encaixado nas necessidades 
e mundo dos alunos. Nem todos alunos se adaptam bem em determinados 
métodos, professores tampouco. 

João deixa claro em suas respostas que gosta de utilizar o 
LD mas não unicamente, que deve ser complementado e adaptado 
se preciso. Como eu (pesquisadora) era colega de trabalho dos par-
ticipantes, posso afirmar que o João, dentre os demais, tinha uma 
constante preocupação em preencher algumas lacunas deixadas 
pelo livro. Se ele acreditava que a unidade a ser trabalhada não 
funcionaria, ele não a utilizava e preparava algum outro material. 
Na reposta de Felipe, consta que ele gosta de utilizar o LD quando 
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o livro é bom. Por questões já mencionadas, não tenho a resposta 
para a pergunta: o que é um livro bom e/ou ruim?  Nádia destaca 
que os LDs podem criar uma organização para o professor e para 
o aluno e fala sobre atividades extras. Já André explica que utili-
za somente quando o LD pode ser encaixado nas necessidades dos 
alunos. Fiquei com alguns questionamentos sobre a resposta de 
André, e, infelizmente, não terei estas respostas. A mensagem que 
fica é que ao investigar crenças, os questionários estruturados são 
objetos de coleta limitados, que devem ser complementados a fim 
de buscar as possíveis dúvidas que podem surgir no decorrer da 
análise. 

5 Considerações 

Mapear crenças sobre o ensino de LI tem se tornado objeto 
de estudo pois elas dizem o que às vezes não é dito, revelam aquilo 
que está escondido, e iluminam o que está na escuridão. Estudos 
sobre crenças são aliados de pesquisadores que tem a intenção de 
buscar respostas referentes ao ensino-aprendizagem de LI. Pode 
ser que as respostas não sejam amplamente respondidas, e que 
mais perguntas surjam no decorrer do processo, mas essa é a be-
leza de mapear crenças, elas abrem um leque de possibilidades de 
interpretações e de novos estudos. 

A motivação para a coleta dos dados foi o fato de eu (pes-
quisadora) ter percebido que tínhamos visões diferentes sobre o 
ensino-aprendizagem de LI e sobre o uso do LD. Isso aconteceu, 
inicialmente, através de conversas informais com meus colegas de 
trabalho, conversas essas que aconteciam durante nossos interva-
los. Pensei, então, em coletar os dados, analisar e marcar reuniões 
com os envolvidos. Como já explicado anteriormente, as reuniões 
não aconteceram, e a pesquisa foi interrompida logo no início. 

O que fica claro através dos dados é que os participantes, 
apesar de em alguns momentos compartilharem de ideias pareci-
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das, tiveram e têm experiências de vida diferentes. Somente uma 
participante é estudante do curso de Letras, os demais estão en-
volvidos em outros cursos que não se assemelham em nada aos 
conteúdos abordados em um curso de Letras. Tem como comparar 
as concepções de ensino-aprendizagem de LI de um profissional 
que em breve será um professor de língua estrangeira com um pro-
fissional que logo será um Fisioterapeuta? Eu acredito que não, e 
é por isso que este estudo se tornou um pequeno exemplo de uma 
realidade de algumas escolas: o fato de o profissional conhecer a 
língua a ser ensinada, mas não ter conhecimentos específicos sobre 
o que é ser professor. A pergunta que deixo é: faz diferença? 

Este breve mapeamento não pode mudar o rumo do uso do li-
vro didático, nem a visão sobre o ensino-aprendizagem de LI, tam-
pouco pode falar por todos professores. Conforme mencionado nas 
delimitações deste estudo, as crenças foram mapeadas, entretanto, 
não foram discutidas com os participantes. Reitero que para mapear  
crenças, o questionário estruturado pode ser insuficiente; outras 
alternativas seriam entrevistas, conversas, observações de aula, e/
ou sessões de visionamento. A escolha dependerá do pesquisador e 
dos objetivos do estudo em enfoque. 
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CRITICAL LITERACY AND 
CITIZENSHIP IN ENGLISH 
LANGUAGE TEACHING AT  

HIGH SCHOOL

Núbia Araceli Schutt Pereira*

1 Introduction

This is the presentation of one teaching unit created for an 
English book, following the communicative approach and critical 
literacy

Based on a real necessity of the acceptance of the other, that 
we are facing worldwide, I chose the unit to be about Multicul-
turalism and I had the happy opportunity to put in practice and 
was able to have excellent results with my teenagers from the first 
grade of High School, at the School inside UPF university campus, 
where I teach.

By using this unit in their class, we could have great mo-
ments of sharing opinions and beliefs that, in my point of view, 
were of good impact to their lives. 

Thus, by having this opportunity to work with a context in 
the unit, before presenting the grammar and vocabulary content, 
students can benefit from developing critical thinking and gaining 
awareness of lots of different issues.
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2  Division of sections in the teaching unit

The unit is divided into sections:
Warming up section: More than introducing a new unit, the 

warming up section is intended to explore and make use of the 
prior knowledge of the students. This is a strategic moment, an 
opportunity to assess the degree of knowledge that students alrea-
dy have on the subject, urging them to learn more.

Grammar is showed in an inductive way, so that students are 
able to deduce and come to conclusions about their learning, rather 
than just memorizing rules.

Vocabulary is not taught alone, out of context. Students are 
going to watch videos, read different text genres, and learn the 
meaning of words in context. They are able to attribute meaning 
to words and, with Critical Literacy, use those words to describe 
social situations, as citizens.

Phonetic section: By teaching pronunciation in a contextuali-
zed way, the teacher can show the importance of what is being pro-
posed to his/her student, besides being able to relate the content to 
his/her students’ living.

Listening section is also very important, because that way, 
students can develop their abilities, when it comes to recognize 
and understand the message. 

Reading is a section where students get ready to it before, 
with pre reading activities, and then, they read and answer com-
prehension questions about the topic, developing thus, reading 
skills and understanding.

Speaking is something almost always present, because of its 
great importance in the learning process. So, students are able to 
expose their ideas orally about the topic being discussed in the 
unit, in a critical way.

Writing is also an interesting section, because by listening, 
reading and speaking, students are not considered literate in a 
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language. They have to write, as well. Following the context, they 
are driven to the activity in which they need to show knowledge 
in grammar, vocabulary, as well as giving their point of view in a 
subject.

3 Metodology

This project presents a proposal of qualitative research, 
through an action research. 

According to Mattos (2004), the main motivation of the ac-
tion research is bringing changes, that is, promote a better class 
reality, where it is done.  One of the main characteristics of ac-
tion research is that it is done by the teachers themselves in their 
classes, instead of coming from an external researcher, outside of 
the teaching context. Because of that, as Nunan remembers (1989, 
apud MATTOS 2004), the teacher-researcher, by implementing ac-
tion research in their daily practice, is at a position highly advan-
tageous to reach the desired change.

Mattos (2004) also affirms that, to implemment action re-
search, however, the teacher should follow some steps, to make it 
“slightly more rigorous”, as proposed Wallace (1991, apud MAT-
TOS 2004). These steps are described by Nunan (19891, apud 
MATTOS 2004) and Burns (1999, apud MATTOS 2004), from the 
same model, proposed by kemmis & Mc Taggart (1985, apud MAT-
TOS 2004). In these authors’ visions, the action research begins 
with the identification, by the teacher, of a specific problem of a 
classroom, to which they look for a solution. From the identifica-
tion of the problem, the action   research consists basically of four 
steps: develop a plan of action to find a solution to what is happe-
ning, that is, the problem identified; act to implement the plan 
of action; observe the effects of the action in the context where it 
happens, reflect about it.
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By doing that, little by little the teacher implements changes 
at their classroom, reaching, at last, a significant enhance in their 
teaching context.

4 Data analysis

As methods of data collection, two questionnaires were used, 
one at the beginning and one at the end of the semester. By the 
first questionnaire, a data survey was done, about students, and, 
with the final questionnaire, it was possible to know the percep-
tions that students had, during the semester, about the work with 
language teaching for the promotion of citizenship. Also, data could 
be collected through the works students did during the semester. 

5 Final considerations

Critical Literacy was recently proposed by the new Curri-
culum Orientations to High School. Besides that, Communicative 
Approach, nowadays, is widely spread in English teaching in Bra-
zil.

The Communicative Approach and Critical Literacy are dif-
ferent but can be complementary to each other.

Critical literacy is about enabling young people to read both 
the word and the world in relation to power identity, difference and 
access to knowledge. According to Kumara: “It’s very important 
that we listen to all voices.” Besides that, Critical literacy comes 
from the idea of teaching L2 as a mother tongue.

In Communicative Approach, the student learns the foreign 
language for interpretation, expression and negotiation of me-
aning (SAVIGNON, 2001); yet in Critical Literacy, he learns the 
language (mother tongue or foreign language) to change himself 
and society, if this suits him. To Communicative Teaching, the lan-
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guage is an instrument of socialization, and to Critical Literacy, it 
is, ultimately, an instrument of power and social transformation. 

In practical terms, maybe we could say that the new orien-
tations lead to the selection of texts that make the perception of 
heterogeneity possible, besides the elaboration of contextualized 
activities, meaningful to the student, that is a consolidation of se-
veral abilities, and can be turned to critical thinking.

Technology performs many of the cognitive operations pre-
viously performed by learners (storage and retrieval of informa-
tion) and, in many instances, performance is required in the ab-
sence of a complete understanding. Learning is no longer a process 
that is entirely under individual control, an internal activity, indi-
vidualistic: it is also outside of us, in others, in an organization or 
in a database, and these external connections that enhance what 
we learn, are more important than our current state of knowledge. 
And cognition and learning are distributed not only between peo-
ple but also between artifacts, since you can download cognitive 
work on devices that are more efficient than human beings them-
selves in carrying tasks.

When faced with learning in complex environments, we need 
more than something as a learning driven by network (network-di-
rectedlearning) – learning that is formed, influenced and directed 
by how we are connected to others. Instead of creating meaning 
in isolation, we rely on social, technological and informational ne-
tworks to direct our activities.
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A pintura tem ocupado minha vida. Perdi três filhos e uma série de 
coisas que poderiam ter preenchido a minha vida horrível. A pintura 

substituiu tudo. Eu acho que não há nada melhor do que trabalhar.

Frida Kahlo

Mayara Corrêa Tavares*

Priscila Rostirola dos Santos**

1 Introdução

Este artigo apresenta o plano de unidade desenvolvido no 
estágio curricular obrigatório de Língua Inglesa (LI), do curso de 
Letras – Português e Inglês e Respectivas Licenciaturas da Uni-
versidade de Passo Fundo (UPF), e aplicado em uma escola da rede 
pública municipal de Passo Fundo – RS, para alunos de uma tur-
ma do 7º ano, durante 12 períodos. Para que o plano de unidade 
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atingisse seus objetivos, a turma quando estava no nível anterior 
foi observada durante quatro períodos e os alunos responderam a 
um questionário informando o que lhes era interessante em uma 
aula de LI, qual a importância de aprender o idioma e o que gosta-
riam de ter durante as aulas, entre outras perguntas. 

Diante das respostas obtidas, algumas surpreendentes e ou-
tras alarmantes, os alunos manifestaram interesse em jogos e que 
as aulas de LI “fossem interessantes”. A partir disso, a temática 
escolhida para a elaboração do plano de unidade foi, com base no 
que é solicitado nos Referenciais Curriculares Lições do Rio Gran-
de (RS, 2009), Identidade: vida e obra de Frida Kahlo, do autorre-
trato à selfie, visto que o aluno deve reconhecer-se para conhecer o 
outro, proposta desafiadora que é recorrente no seu cotidiano. Por 
meio da selfie, vocábulo incorporado recentemente aos dicionários, 
e prática comum entre os jovens, eles transitaram para a vida e 
obra da pintora Frida Kahlo – precursora do autorretrato, a “selfie” 
nas artes visuais, antes de vivermos na era digital. 

O trabalho e sua temática tornam-se importantes uma vez 
que os alunos interagem nas redes sociais e estão em contato com 
outras culturas, expandindo seus horizontes e visão de mundo, 
além da relação deles com a tecnologia e acesso à LI por meio de fil-
mes, séries, jogos, livros, artes e as próprias redes sociais, conforme 
relatado no questionário aplicado, evidenciando que a aquisição do 
idioma está além da aprendizagem somente para viagens, estudos 
ou trabalho: é primordial para a comunicação e compreensão do 
outro.

Estabelecido a justificativa, determinamos como objetivo ge-
ral permitir que o aluno aprenda a Língua Inglesa, aproximan-
do-o de gêneros textuais que circulam no seu meio social e que, 
geralmente, não é visto em sala de aula; e delimitamos os objetivos 
específicos:
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a)  Aproximar a Língua Inglesa dos alunos por meio de gêne-
ro digital – perfil do Instagram, visando facilitar a comu-
nicação; 

b)  Compreender as características dos gêneros textuais ver-
bete e biografia; 

c)  Auxiliar na produção de uma biografia.
Diante destes objetivos, utilizamos como fundamentação teó-

rica os estudos de Bakhtin (2011), Rojo (2016), Marcuschi (2010) 
sobre gêneros textuais-discursivos, Rojo (2012) sobre multiletra-
mentos, Referenciais Curriculares Lições do Rio Grande e Parâ-
metros Curriculares Nacionais sobre textos autênticos, plano de 
unidade e suas etapas. Este artigo organiza-se por esta breve in-
trodução, em seguida abordamos a utilização de textos autênticos e 
gêneros textuais na sala de aula, o plano de unidade e suas etapas. 
Por fim, há uma conclusão, que discute os resultados obtidos e a 
recepção dos alunos.

2 Textos autênticos e gêneros  
textuais-discursivos: 

Na elaboração de um plano de unidade ou sequência didáti-
ca, os documentos que normatizam os conteúdos previstos para o 
ensino de LI, tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
quanto o Referencial curricular Lições do Rio Grande, indicam o 
uso de textos, permitindo que o aluno reflita sobre o que é abordado 
ou não abordado, pressupostos e implícitos, e motivam-no a perce-
ber o uso real da língua.

Sendo assim, o texto autêntico utilizado para abordar a te-
mática foi a biografia da artista mexicana Frida Kahlo. Entende-se 
por texto autêntico aquele que proporciona ao aluno oportunidades 
de desenvolver a habilidade de leitura e a capacidade discursiva 
diante dos significados atribuídos ao texto, estimulando o senso-
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-crítico do aprendiz, e que é “especificamente criado para falantes 
nativos, ou seja, textos reais, não produzidos para fins de ensino/
aprendizagem de língua, mas para falantes da língua em questão” 
(SCHLATTER, 2009). Conforme Referenciais Curriculares Lições 
do Rio Grande (RS, 2009, p. 138), o texto autêntico é

a materialização (o produto) de práticas de uso da linguagem, construí-
das em conjunto pelos participantes para alcançarem determinados 
propósitos sociais. Um texto só encontra unidade significativa ao ser 
vinculado ao contexto efetivo de interlocução, desde sua produção e re-
cepção até o retorno dos seus efeitos de sentido sobre os envolvidos. 
Para fins de letramento e educação linguística, nesse circuito completo, 
é especialmente relevante a observação atenta dos efeitos que produ-
zimos nos outros mediante as nossas escolhas de o que dizer e de como 
dizer, dado que parece ser assim, monitorando o que conseguimos ou 
não dizer e fazer com o que dizemos, que vamos aprendendo a explorar 
os recursos expressivos dos outros, nossos interlocutores, para apreciar 
os textos com que nos deparamos pela vida afora e interagir de maneira 
confiante com os outros.

Ao utilizá-los em sala de aula, os alunos identificam sua 
aproximação com outros textos pertencentes ao mesmo gênero tex-
tual, em outros suportes, estabelecendo relação e construindo sig-
nificados. 

Além da utilização de textos autênticos, é importante de-
senvolver as quatro habilidades linguísticas: ouvir, falar, ler e es-
crever; contudo, não foi possível contemplar todas (as atividades 
relacionadas à audição, por exemplo, foram minhas interações e 
explicações no idioma). Visto que o objetivo do trabalho é a utiliza-
ção da LI em sala de aula, algo que não é muito estimulado, busca-
mos valorizar a participação e empenho do grupo para se expressar 
durante as aulas.

Outra recomendação dos PCNs e Referencial curricular é 
abordar diferentes gêneros textuais que sejam relevantes e este-
jam presentes no cotidiano dos alunos, como vídeos de notícias, 
contos, séries, textos jornalísticos, charges, crônicas, textos digi-
tais, e que, conforme Marcuschi (2010, p. 26), “são formas verbais 
de ação social relativamente estáveis realizadas em textos situa-
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dos em comunidades de práticas sociais e em domínios discursivos 
específicos”. O professor, ao utilizar tais textos em suas aulas, per-
mite que o ensino de LI possa ser desenvolvido, levando em conta 
os enunciados cotidianos e significativos para os sujeitos partici-
pantes desse processo. O planejamento de aulas que contemplem o 
uso de textos autênticos (orais, escritos ou visuais) conduz a uma 
abordagem tanto crítica quanto reflexiva, oportunizando a intera-
ção entre os envolvidos com temas relacionados à sua própria rea-
lidade.

Considerando que os gêneros textuais acima citados, por 
exemplo, e a biografia utilizada no plano de unidade possuem de-
terminadas características, como o estilo, construção composicio-
nal e conteúdo temático, funções sociais e que se adaptam as si-
tuações comunicativas, configura o que Bakhtin (2011), partindo 
da relação entre a utilização da língua e as atividades humanas, 
estabelece como gêneros do discurso. Falamos e escrevemos, por-
tanto, por meio de gêneros. A tecnologia possibilitou o surgimento 
de gêneros textuais-discursivos, também a hibridização de outros, 
e nessa perspectiva, perfis de rede social foram levados, também, 
para a sala de aula e classificamo-los como pertencente ao gênero 
digital. Rojo (2016) afirma que “podemos sim caracterizar o que 
corre nas mídias digitais como gêneros, especificamente gêneros 
digitais, se pensarmos em gêneros discursivos que incorporam no-
vas formas de letramento”, uma vez que este proporciona o contato 
com múltiplas linguagens: texto verbal e não verbal, imagem está-
tica (fotos, ilustrações, imagem tratadas – Photoshop), diagrama-
ção (preenchimento do espaço da página). 

A partir dessas novas formas de letramentos, ou multiletra-
mentos5, foi planejado diversas atividades que oportunizassem o 

5 Segundo Rojo (2012), o termo multiletramentos foi criado pelo Grupo Nova Londres 
após identificar que os alunos utilizavam a um tempo novas ferramentas de acesso à 
comunicação e à informação e de agência social e que o conceito indica dois aspectos 
importantes e atuais em nossa sociedade: “a multiplicidade cultural das populações e a 
multiplicidade semiótica de constituição dos textos por meio dos quais ela se informa e se 
comunica” (ROJO, 2012, p. 13).
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contato do aluno com o gênero digital e obras de arte, preparando-o 
para a abordagem do texto autêntico e produção textual e permi-
tindo que o aluno reflita criticamente enquanto ser social.  Tais 
atividades estão separadas conforme as fases de leitura, esclareci-
das a seguir.

3 Compreensão escrita nas fases de leitura

Ao trabalhar com textos em sala de aula precisa-se refletir so-
bre quais os processos preparatórios para a sua apresentação, aqui 
focaremos na biografia de Frida Kahlo, a partir do texto autêntico 
integrante de umas das unidades do livro didático Alive!, destinado 
ao 7º ano do Ensino Fundamental, bem como os desdobramentos 
posteriores a apresentação deste gênero textual. O livro didático é 
adotado pela escola onde o estágio curricular foi realizado, selecio-
nado pelo docente conforme disponibilidade do Ministério da Edu-
cação, e a professora titular da turma determinou quais conteúdos 
deveriam ser desenvolvidos, sugerindo que fossem abordados com 
base em uma das unidades daquele material.

Após a escolha do texto, determina-se o propósito para a lei-
tura e, diante disso, o PCNs (1998) estabelece três fases orientadas 
para a compreensão escrita: pré-leitura, leitura e pós-leitura. A 
fase de pré-leitura é definida pela sensibilização do aluno a respei-
to dos possíveis significados a serem construídos a partir da leitura 
do texto, estabelecendo relações com o seu conhecimento de mundo, 
elaborando hipóteses. Em seguida, a fase de leitura permite que o 
aluno estabeleça relações entre as hipóteses criadas anteriormente 
e os elementos sistêmicos do texto, levando em conta os diferentes 
níveis de compreensão e os aspectos lexicais. Por fim, a pós-leitura 
tem o intuito de levar o aluno a pensar sobre o texto, expressando 
opiniões, relacionando tais ideias com suas vivências e com o con-
texto no qual ele vive, uma vez que “o foco essencial [dessa fase] 
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é no relacionamento do mundo do aluno com as ideias do autor” 
(BRASIL, 1998, p. 92).

A seguir será apresentado como estas fases foram desenvol-
vidas e aplicadas, e qual a recepção dos alunos para a proposta.

3.1 Pré-leitura

Durante as primeiras observações da turma onde o plano de 
unidade foi aplicado, observamos que os alunos interagiam pouco 
entre eles e em nenhum momento em LI. Partindo dessa análise, 
buscamos atividades para a fase de pré-leitura que estimulassem a 
participação da turma, iniciando pelo resgate à infância para che-
gar a selfie e as redes sociais, práticas comuns entre os adolescen-
tes. Na medida do possível, eles foram instigados a participar das 
atividades em grupos utilizando a LI, posto que é o segundo ano do 
idioma no currículo escolar – há somente dois períodos semanais 
(45 minutos cada, totalizando 90 minutos).

Inicialmente, para que houvesse familiaridade entre a pro-
fessora e o grupo, foi feito uma atividade com os personagens do 
filme da Disney para que os alunos discutissem em grupos de três 
pessoas e depois associassem o nome dos personagens e o filme a 
que pertenciam (em inglês).  As imagens distribuídas foram: Ariel 
(do filme A Pequena Sereia); Peter Pan, Wendy e seus irmãos (do 
filme Peter Pan); Cinderela (do filme com o mesmo nome); Hércu-
les (do filme com mesmo nome); Rainha Má (do filme Branca de 
Neve e os sete anões); Chapeleiro Maluco e Alice (do filme Alice no 
País das Maravilhas); Bela (do filme A Bela e a Fera); Elsa e Anna 
(do filme Frozen).

Os alunos demonstraram gostar da atividade e se divertiram 
recordando dos enredos e em qual momento da infância haviam 
assistido. Figura e informações ficaram anexadas ao quadro para 
que todos registrassem em seus cadernos e a professora realizou a 
leitura junto com os alunos, reforçando pronúncia e vocabulário. 
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Percebemos uma dificuldade inicial com os nomes dos personagens 
e filmes em LI, já que eles conhecem os títulos traduzidos, e para 
isso foi reforçado cada palavra para que os alunos tivessem com-
preensão do todo.

Antes de retirar a atividade do quadro, o grupo foi provoca-
do sobre a possibilidade dos personagens terem perfil em alguma 
rede social e como o seria. Alguns descartaram a ideia, porque são 
protagonistas ficcionais e que quando surgiram isso não existia, 
e outros conseguiram imaginá-los no Facebook, Instagram, Snap-
chat, Twitter – redes sociais que os estudantes utilizam. Após a dis-
cussão, foram entregues para os mesmos grupos pessoas em uma 
determinada rede social e deveriam comentar, novamente, quem 
era/eram e o que está/estavam fazendo.

Os personagens eram os mesmos da atividade anterior, mas 
reproduzidos no Instagram fazendo selfies (Bella, como na imagem 
ao lado, mostrando sua leitura atual; Cinderela mostrando seus 
sapatos antes de ir ao baile; Chapeleiro Maluco e Alice tomando 
chá, entre outras). A artista plástica italiana Simona Bonafini é 
quem criou as imagens dos personagens da Disney em situações 
familiares do nosso cotidiano e comuns no mundo virtual. Elas são 
feitas manualmente, digitalizadas e coloridas para serem compar-
tilhadas no Facebook e no site da artista.

Foram feitas a leitura de todas as imagens e os alunos comen-
tavam se isso era comum ou não (todas as selfies das ilustrações, 
geralmente, são comuns entre eles). Como havia bastante texto em 
LI, em relação ao que eles estavam habituados, cada perfil foi lido, 
relido e tirado as dúvidas. Os estudantes gostaram bastante da 
atividade, identificaram-se e pediram até se “não poderiam ficar 
com a imagem”. Além disso, foi apresentado o perfil da arista ita-
liana no Facebook para que eles visualizassem em casa e como é o 
trabalho de cada imagem.

Boa parte dos alunos daquela turma conhece a rede social 
onde aquelas fotos circulariam (possuem perfil nela) e contaram fa-
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zer selfie, mas ao questioná-los sobre o que significa esta palavra, 
alguns ficaram na dúvida e disseram-nos que “deveria ter algo re-
lacionado a si próprio” – provável referência ao sufixo –self. Como o 
vocábulo é recente, está nos dicionários desde 2013, foi entregue a 
definição da palavra em folha impressa conforme a página on-line 
do dicionário Oxford. Em outras oportunidades, percebemos que os 
alunos, de modo geral, não têm o hábito de consultar no dicionário 
as palavras que desconhecem, tanto que nessa turma ninguém ti-
nha um exemplar junto ao material. Foi realizada a leitura do ver-
bete, bem como dos sinais gráficos que ali constam: possibilidade 
compartilhar nas redes sociais (logomarca do Facebook, Twitter e 
Google+), ouvir a pronúncia (apenas quando acessado na internet, 
identificado pelo desenho ilustrando som), e da origem da palavra. 

3.2 Leitura

Para esta etapa, que propicia ao aluno estabelecer relação 
entre as hipóteses levantadas anteriormente e os componentes tex-
tuais, foi solicitada uma atividade introdutória: uma breve pesqui-
sa orientada sobre Frida Kahlo (sua profissão, data de nascimen-
to, data de falecimento, estado civil, naturalidade, entre outros). 
Muitos estudantes não a conheciam e não procuraram fotos dela 
na internet. Sendo assim, foram levados, em tamanho A4, alguns 
de seus autorretratos, retirados da obra de Souter (2012), como a 
imagem ao lado, permitindo que as obras passassem por todos os 
alunos e que visua lizassem os detalhes. Este contato com o traba-
lho da artista foi fundamental para sensibilizá-los artisticamente 
e realizar a leitura da sua biografia.

A partir dessa leitura, a turma foi questionada sobre qual a 
diferença entre selfie e autorretrato (selfie and self-portrait), porém 
muitos desconheciam esta palavra e outros já haviam ouvido-a, 
mas não recordavam o significado. Tornou-se necessário retomar o 
significado da palavra selfie para apresentar o verbete de self-por-
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trait, e, então, os alunos compreenderam que a primeira é “feita 
pela câmera do smartphone” e a última é “você se retratar em um 
quadro”. Assim como na atividade anterior, os alunos receberam 
em folha impressa o significado de self-portrait e foi realizada a 
leitura do texto e dos sinais gráficos, igualmente. 

Antes da entrega da biografia, gênero textual utilizado, o 
grupo recebeu quatro palavras, em folha impressa, que sintetiza-
vam cada parágrafo: works (trabalhos), accident (acidente), mar-
riage (casamento), talent (talento). Esclarecido o significado destas 
palavras, os alunos receberam o texto materializado e a leitura 
oralizada foi feita pelo professor várias vezes. Os alunos, pouco a 
pouco, foram se familiarizando com o gênero e inferindo sentido, 
esclarecendo dúvidas.

A turma sentiu-se à vontade para perguntar quantas vezes 
fosse necessário e alguns se dispuseram a ajudar os colegas que 
tinham dificuldades. Pudemos observar que foi a primeira vez que 
o grupo leu um texto extenso na aula de LI, e que apesar do tempo 
ser curto diante de todas as atividades que foram planejadas, era 
previsto que o trabalho com esse texto autêntico deveria ser re-
forçado – em razão de que na próxima fase eles produziriam uma 
biografia.

3.3 Pós-leitura

Para finalizar as fases de leitura do plano de unidade, foram 
propostos exercícios de compreensão textual e linguística visando 
o entendimento do todo: organização do texto sobre Frida Kahlo 
(ordem cronológica, fatos pessoais e profissionais, por exemplo) e 
a utilização de verbos no past simple – conteúdo previsto para o 7º 
ano do Ensino Fundamental e que, dada a sua importância, deve 
ter sido aprofundado pela professora titular. A fim de familiarizar 
os conteúdos com a turma, foi feito um jogo da memória para refor-
çar os verbos que, geralmente, são utilizados em biografias. 
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Posto isso, a professora apresentou outra biografia, também 
de uma pessoa já falecida, e enfatizou as características deste gê-
nero textual. A todo o momento os alunos registravam em seus 
materiais o que era explicado e não hesitavam em pedir ajuda. Em 
seguida, foi encaminhada como atividade para casa a produção ini-
cial de uma biografia e eles poderiam escolher entre cinco persona-
lidades, entre elas: Steve Jobs, John Lennon, Princesa Diana, Amy 
Winehouse e Michael Jackson. Esta atividade simplificaria a ava-
liação final, pois foram utilizadas as mesmas personalidades para 
que eles produzissem sua respectiva biografia, conforme o que fora 
visto e discutido nas aulas.

Tendo em vista que foi a primeira produção textual dos alu-
nos na disciplina e que eles, preferencialmente, deveriam utilizar 
a LI, surgiram muitas dificuldades: eles compreendiam o que era 
solicitado, mas realizavam na língua materna, pois não se sentiam 
seguros e tinham receio de errar, o que é comum nas aulas da disci-
plina e que, infelizmente, em poucas aulas é complexo mudar. Para 
reforçar a atividade, foi combinado com a professora titular que 
refizesse a avaliação final com os alunos.

4 Considerações finais

Ao optarmos pela temática deste trabalho sabíamos dos de-
safios que enfrentaríamos diante do tempo restrito para desenvol-
vimento do plano de unidade e do cenário das aulas de LI. Todavia, 
esperamos ter contribuído na formação daqueles alunos e, assim, 
ter atingido êxito na nossa proposta no que diz respeito em aproxi-
mar o idioma dos alunos partindo do que eles gostariam de apren-
der nas aulas (questionário).

Diante do que estabelecemos como objetivo geral, de permitir 
que o aluno aprenda a Língua Inglesa e aproximá-lo de gêneros 
textuais que circulam no seu meio social, cumprimo-los, pois a tur-
ma reconheceu todos os textos autênticos abordados, ou seja, já 
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lhes eram familiares e, portanto, perceberam que a LI está presen-
te no seu cotidiano.

Em relação aos objetivos específicos delimitados, igualmente 
atingimos, tendo em vista que o assunto foi de interesse geral da 
turma e contribuiu para que os alunos estivessem motivados em 
aprender. Foi percebido o progresso no que concerne a comunicação 
no idioma, já não havia estranheza e faziam o possível para utili-
zar as palavras que já conheciam.

Os resultados aqui apresentados, embora não sejam inédi-
tos, podem também contribuir em propostas interdisciplinares, 
que envolvam o corpo docente e discente, e sugerimos que, com 
adaptações, sejam aplicados em outras etapas escolares, como o 
Ensino Médio ou Ensino para Jovens e Adultos.
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA 
EM CURSOS TÉCNICOS DE 

UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR: DESAFIOS E 

PERSPECTIVAS

Cícero Santolin Braga*

1 Introdução

Nos últimos anos, tem-se evidenciado o aumento e a ressig-
nificação do perfil de cursos de nível médio técnico, em função do 
reconhecimento de uma atual política governamental que conside-
ra a educação profissional como estratégia para o desenvolvimento 
social, científico, tecnológico e econômico do país, bem como para a 
implementação do princípio da inserção social, democratização do 
conhecimento e emancipação do cidadão.

É nessa perspectiva que as demandas resultantes da oferta 
desses cursos têm definido como objetivos para a disciplina Lín-
guas Estrangeiras nessa modalidade de ensino: “ensinar um idio-
ma estrangeiro e, ao mesmo tempo, cumprir outros compromissos 
com os educandos, como, por exemplo, contribuir para a formação 
de indivíduos como parte de suas preocupações educacionais”. 
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(BRASIL 2006, p. 91). Diante disso, procura-se refletir sobre os 
outros compromissos educacionais com que o educador de Língua 
Estrangeira deve trabalhar. 

Assim sendo, este labor promove esforços no sentido de pro-
vocar uma discussão no que diz respeito à integração de conheci-
mentos de Língua Inglesa e conhecimentos específicos correspon-
dentes à formação básica e profissional com vistas a contribuir 
para a qualidade dos cursos técnicos.

2  Desenvolvimento

2.1 O Ensino Técnico Profissional no Brasil

O Ensino Técnico e Tecnológico no Brasil esteve, ao longo 
da história, marcado pela necessidade de preparar o aluno para o 
mercado de trabalho, estando focado no exercício de uma profissão 
que atendesse às demandas nacionais. Com isso, houve a separa-
ção entre os objetivos da educação básica e da profissional e, como 
medida, investiu-se no aumento de escolas técnicas particulares e 
federais, estas últimas conhecidas como Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia (doravante IFET).

Os primeiros registros de educação profissional no Brasil re-
ferem-se à época colonial, onde os primeiros aprendizes de ofícios 
foram os índios e escravos. Mas apenas em 1808, com a chegada da 
família real portuguesa, foi criado o Colégio das fábricas no Rio de 
Janeiro, considerado o primeiro estabelecimento oficial relaciona-
do à formação de aprendizes e artífices. Porém, o trabalho educati-
vo desenvolvido nessa instituição não vingou devido à concorrência 
do mercado internacional e aos interesses do comércio português 
(CUNHA 2005, p. 76).

Entretanto, cem anos depois e com a demanda advinda do 
crescimento do parque industrial do período republicano, tornou-se 
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necessária a criação de escolas profissionalizantes para capacitar 
operários. Por isso, em 1906, o então governador do Rio de Janei-
ro Nilo Peçanha iniciou no Brasil o ensino técnico, por meio do 
Decreto nº 787 de 11 de novembro de 1906, que criou quatro esco-
las profissionais voltadas para o ensino de oficiais e aprendizagem 
agrícola (BRASIL, 2009, p. 2).

Com sua passagem pela presidência da república pós-faleci-
mento de Afonso Pena (1909), Peçanha instalou novas redes pro-
fissionalizantes destinadas ao ensino industrial. Esse período foi 
marcado pela consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil 
e pela realização, dentre outras ações, do Congresso de Instrução, 
que apresentou ao Congresso Nacional um projeto de promoção do 
ensino prático industrial, agrícola e comercial, em que os alunos se-
riam habilitados como aprendizes nos campos e oficinas escolares.

Já no governo de Epitácio Pessoa, em meados dos anos 1920, 
começaram a serem identificados os problemas nas escolas profis-
sionalizantes “relativos às más instalações, à falta de um plane-
jamento pedagógico, de pessoal técnico para ministrar aulas nas 
oficinas além de diferenças estruturais de conteúdos, objetivos, 
duração dos cursos e grande evasão de alunos” (MULLER, 2010, 
p. 196).

Num período de expansão do ensino industrial, após a cria-
ção do Ministério da Educação e Saúde (1930) a Constituição de 
1937 é a primeira a tratar do ensino técnico, profissional e indus-
trial, impulsionada pela criação de novas escolas e introdução de 
especializações nas escolas existentes.

Durante a Reforma Capanema, através de uma série de leis 
propostas pelo Ministro Gustavo Capanema, reafirmando a neces-
sidade de atender à demanda da industrialização desencadeada na 
década de 30, o ensino profissional passou a ser de nível médio e di-
vidido em dois ciclos. O primeiro ciclo compreendia os cursos básico 
industrial, artesanal e de aprendizagem; e o segundo correspondia 
ao curso técnico com estágio supervisionado na indústria. Essas 
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leis para regular o ensino profissional contribuíram para “oficiali-
zar a seletividade” através dos exames de admissão, “acentuando 
ainda mais a elitização do ensino” (MULLER, 2010, p. 198).

A partir de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas foram 
gradativamente transformadas em Escolas Técnicas Federais, e 
mais tarde – em 1994 – Centro Federal de Educação Tecnológica 
(CEFET). Hoje esses Centros se tornaram Institutos Federais de-
vido ás incorporações de novas atribuições.

Com a Lei de Diretrizes e Bases de número 9.394 de 1996, a 
Educação Profissional passou a ser analisada separadamente da 
Educação Básica, introduzindo conceitos de flexibilidade, compe-
tências e habilidades. A partir da Lei 11.741 de 2008, a educação 
profissional e tecnológica passou a abranger cursos de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional; de educação pro-
fissional técnica de nível médio; e de educação profissional tecnoló-
gica de graduação e pós-graduação.

3 A função social dos cursos técnicos

O mundo do trabalho contemporâneo apresenta-se bastan-
te modificado ao ser comparado com o contexto apresentado em 
décadas anteriores. Nesse sentido, para Kalantzis e Cope (2012, 
p. 45), a maneira como as pessoas atuam em seu ambiente de tra-
balho tem mudado drasticamente, sendo que essas mudanças são 
originadas pelo que os autores denominam de “Pós-Fordismo”, ou 
“Novo Capitalismo”. Para contextualizar, em décadas anteriores, 
ou no que se refere ao “Velho Capitalismo”, “Fordismo” ou “Era 
Industrial”, havia um sistema rígido de hierarquia, no qual os 
comandos dos chefes eram passados de cima para baixo até que 
chegassem aos trabalhadores, esses somente executores braçais de 
tarefas, não sendo exigido deles a capacidade de pensar e tomar de-
cisões. Os operários passavam todo o período de trabalho exercen-
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do a mesma função, dentro de uma linha de produção, de maneira 
automatizada.

No Brasil, os cursos técnicos tiveram crescimento após o de-
creto da Lei de Diretrizes e Bases2 de 1996 (BRASIL, 1996), com 
o objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho, ha-
bilitando-o para áreas específicas de acordo com as necessidades 
econômicas locais.

Sabbi (2005) e Saviani (2008) observam que a escola técnica 
foi implementada para o setor produtivo, já que os cursos são ofer-
tados mediante a necessidade de suprir a carência social do merca-
do de trabalho. Além disso, o público-alvo passa a ser “excludente e 
equalizado”, já que a urgência em adquirir uma profissão pertence 
à classe média baixa, enquanto a classe alta se capacita para es-
colher a profissão que melhor aprouver, dentro do ensino superior.

De certa forma, os jovens têm sido induzidos a direcionar 
seu foco profissional mediante o interesse do Estado em atender 
às suas próprias necessidades, levando, assim, os indivíduos à pro-
posta de competitividade, individualidade e formação orientada 
prioritariamente por necessidades do mercado.

Por sua vez, o professor assume o papel de mediador no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, lançando mão de conhecimentos 
que já possui para trabalhar o conteúdo solicitado. Percebe-se, no 
entanto, que no caso da língua estrangeira, por exemplo, não se 
encontram profissionais capacitados e seguros na preparação de 
suas aulas, levando em consideração a sua formação acadêmica 
frente às especificidades técnicas exigidas (diferente da realidade 
da escola regular, onde basicamente se requer o domínio dos sabe-
res supostamente trabalhados na universidade).

Neste sentido, o docente passa a realizar um trabalho limita-
do e faz uso de temáticas gerais, uma vez que essas temáticas faz 
com que se sintam mais seguros para lecionar a língua estrangeira. 
Diante dessa restrição, o professor precisa se tornar polivalente em 
suas competências, ou seja, tornar-se pesquisador, investigador, a 
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ponto de buscar aprimorar seus conhecimentos, com o intuito de 
atender à nova demanda exigida, através da expansão de saberes 
em temáticas profissionalizantes específicas.

Para além do contexto de ensino de língua estrangeira, no 
entanto, a deficiência dos cursos técnicos se dá, entre outras coisas, 
pela despreparação e falta de domínio das diversas disciplinas pe-
los professores, que resultam na ineficácia da formação tecnológica 
e profissional do aluno. Isso acaba por interferir no desenvolvimen-
to da competência dos alunos para se inserir no mercado, o que é 
esperado pela sociedade e pelo Estado. O aluno, assim, fica privado 
de um processo eficaz de profissionalização, como também tem de-
ficiências quanto a sua formação integral.

4 O ensino de Língua Inglesa em cursos 
técnicos

Para atender a exigência social do mercado, torna-se neces-
sário para os alunos do curso técnico o estudo da Língua Estran-
geira (LE), mas especificamente a Língua Inglesa (LI). Esta tem se 
destacado como a Língua Internacional, devido a sua disseminação 
com a globalização, sob o poderio das grandes potências: Inglater-
ra, com a Revolução Industrial, e Estados Unidos, a partir da 2ª 
Guerra Mundial (SCHÜTZ, 2010).

Hoje, para se obter sucesso acadêmica e profissionalmente, a 
LI se torna uma das mais importantes ferramentas e, como afirma 
Crystal (apud SCHÜTZ, 2010), “a medida em que o inglês se torna 
o principal meio de comunicação entre as nações, é crucial garan-
tirmos que seja ensinado com precisão e eficientemente” (penúlti-
mo parágrafo).

Colocando-se como uma proposta para facilitar o ensino de 
Língua Inglesa voltado para interesses profissionalizantes, o ensi-
no do Inglês para fins específicos (ESP – English for Specific Pur-
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poses) caracteriza-se pelo ensino baseado nas necessidades reais e 
nas especialidades da aprendizagem de LI. Conforme afirma Vila-
ça (2003), o que se busca com o ESP é a preparação do aluno para 
que ele utilize este idioma como instrumento para a realização de 
tarefas específicas que lhe são necessárias. O autor ainda salienta 
que o ESP no Brasil é também chamado de Inglês Instrumental, 
já que o idioma é usado como um instrumento necessário ou au-
xiliar para a obtenção de um fim, e tem sido empregado predomi-
nantemente para disciplinas ou cursos de inglês para leitura. Já a 
denominação Inglês Técnico, também usada em alguns contextos, 
enfatiza que o ensino de inglês está diretamente voltado para a 
área de atuação profissional.

É nesse sentido que os cursos Técnicos de Segurança do Tra-
balho e Informática dispõem em suas ementas da disciplina de In-
glês Técnico, que tem como objetivo a leitura e interpretação de 
manuais técnicos, reconhecendo suas estruturas léxico-gramati-
cais e o vocabulário específico predominante. De fato, eles são os 
únicos cursos dessa instituição que ofertam a LI, com uma ementa 
que foca basicamente na habilidade de leitura e interpretação de 
textos e vocabulário técnico.

Levando-se em consideração que grande parte dos alunos é 
oriunda de escolas públicas, onde historicamente o ensino de LI 
não tem ocorrido de forma adequada, observa-se que a garantia de 
ensinar a língua com precisão e eficientemente no curso técnico é 
prejudicada pela gama de experiências mal sucedidas e crenças ne-
gativas trazidas pelos alunos em relação à capacidade dos mesmos 
de aprender uma língua estrangeira. Isso porque nas escolas re-
gulares, o que geralmente esses alunos encontram são traduções e 
regras gramaticais, a exemplo do verbo To be citado por alguns alu-
nos como “o assunto que mais vi no ensino médio e menos aprendi”.

Conforme afirma Leffa (2011) “a escola pública brasileira 
vive num estado permanente de carnavalização” (p. 26) onde o “go-
verno, aluno e professor formam o triângulo do fracasso escolar” 
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(p. 24). Nos discursos encontrados nas salas de aula é comum ouvir 
dos próprios alunos que “inglês em escola pública não funciona”. 
É com essa crença que eles já chegam às aulas de Inglês Técnico, 
expondo a profunda decepção e certeza de que não haverá eficiên-
cia no aprendizado da língua, mesmo que seja apenas para leitura.

Contudo, diferentemente do inglês (não técnico) da escola re-
gular, aprender o Inglês Técnico significa aproveitar as próprias 
necessidades profissionais dos alunos, permitindo que seu envol-
vimento seja primordialmente prático e aliado aos seus interesses.

Mas isso não implica na delimitação dos gêneros a serem tra-
balhados, tendo em vista que os alunos demonstram interesses e 
anseios além dos que são exigidos pelo mercado. Nesse sentido, a 
disciplina deve promover a abertura para o desenvolvimento de 
outros conhecimentos e vivências com a língua. Os gêneros orais 
podem aqui ser um canal para a nova motivação do alunado, a 
exemplo de descrições de ações vividas por eles em seu ambiente de 
trabalho, estimulando a produção e compreensão oral.

Com isso, ampliando os horizontes dos futuros tecnólogos, 
através da construção de novos saberes além dos já pré-determi-
nados, o Inglês Técnico poderá contribuir para a formação da cons-
ciência crítica dos alunos, tendo em vista seu crescimento no meio 
social e profissional, de forma integral e abrangente.

4.1 A abordagem do Ensino de Língua Inglesa em 
Cursos Técnicos

Desde seu surgimento no Brasil, na década de 70, o ESP re-
presenta uma abordagem de ensino pautada nas necessidades do 
aluno. Diferentemente das abordagens de ensino mais tradicionais 
(Gramática-tradução, Direta, Audiolingual e Comunicativa), o In-
glês para Fins Específicos apresenta três características: análise 
das necessidades dos alunos; objetivos claramente definidos; e con-
teúdo específico. Nas últimas décadas, as estratégias de leitura 
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têm sido o centro dessa abordagem, mesmo que ela não seja restri-
ta à leitura (DOURADO, 2007).

Para que haja o ensino da leitura, o professor precisa fazer 
uso de gêneros textuais que atendam às necessidades do aluno. 
Para a compreensão desses textos, professor e aluno farão uso das 
capacidades de linguagem que, segundo Cristóvão et al. (apud OLI-
VEIRA, 2011), são: de ação, discursiva, linguístico discursiva e de 
significação. Juntamente com essas capacidades, Cristóvão propõe 
as seguintes técnicas de leitura: O skimming, folheada, passada 
de olhos, como o próprio nome indica, é um passar de olhos pelo 
texto, uma leitura rápida para captar informações gerais. O scan-
ning é a exploração do texto, sendo uma leitura mais detalhada 
para buscar informações específicas. Os aspectos gramaticais são a 
identificação dos elementos de referência (pronomes), verbos, gru-
pos nominais, aspectos morfológicos (radicais, prefixos e sufixos) e 
conectivos (conjunções). O uso do dicionário, como sendo o conheci-
mento das possibilidades que ele oferece em termos de informações 
sobre a língua, como, por exemplo, pronúncia.  Tendo em vista o 
objetivo do curso de ESP de preparar o aluno para aumentar seus 
conhecimentos dentro da carreira de tecnólogo através do acesso a 
textos em uma língua estrangeira, atenta-se mais incisivamente 
para o ensino da habilidade leitora, mediante as estratégias acima 
citadas, para o provimento das necessidades expostas dos alunos. 

Sabe-se que o ensino da Língua Inglesa nos Cursos Técnicos 
é uma exigência social e que, para isso, o professor precisa estar 
preparado para suprir as necessidades emergentes dos alunos, de 
forma que contribua para a sua formação acadêmica. “Pensando 
nisso, os futuros licenciados ou já profissionais da língua devem 
trazer aos alunos gêneros de textos, sejam eles escritos ou orais, 
condizentes com a temática do curso em que eles estão lecionando, 
e ainda, ter o conhecimento suficiente para trabalhar com estes em 
sala.” (OLIVEIRA, 2011, p. 149).
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No caso do ESP, o fato é que geralmente não encontramos é 
essa preparação do corpo docente por inúmeros fatores, tais como: 
falta de tempo para preparação das aulas, jornada intensa de 
trabalho e estudos, e a falta conhecimento de diversos conteúdos 
técnicos específicos quando se leciona em diferentes contextos ao 
mesmo tempo. Além disso, os cursos de Letras têm um currículo 
insuficiente para capacitar os futuros professores para diferentes 
abordagens. Observamos que esses fatores já ocorriam no perío-
do pós-República, onde os principais problemas identificados nas 
Escolas de Aprendizes Artífices eram “a má formação de mestres 
e contramestres que, salvo raras exceções, não eram capazes de 
realizar um ensino técnico de qualidade por não estarem habilita-
dos para a tripla função deles exigida: o ensino prático na oficina, 
o desenho industrial e a tecnologia de sua área” (MULLER, 2010).

Falta, na formação pré-serviço, uma maior e melhor aplica-
ção da teoria em sala de aula através de estágios práticos, promo-
vendo a vivência com os diversos setores da educação, a exemplo 
dos cursos técnicos. O período do curso não permite ao aluno em 
formação viver as experiências necessárias para exercer a função 
de professor. Enquanto alunos do curso de Letras, eles são limita-
dos em relação aos conhecimentos pedagógicos necessários para 
aplicar a abordagem do ESP, e dispõem de um tempo de estudo 
insuficiente para o alcance da fluência desejada na LI, além de 
prescindirem da articulação entre as disciplinas especificas e pe-
dagógicas.

4.2 Material didático

Atualmente, é indispensável no processo de ensino/aprendi-
zagem formal o material didático (MD) para o professor e o aluno. 
Alguns autores consideram MDs desde um quadro e um giz/pincel 
até um jornal, dicionário (no caso do estudo de Línguas), revistas, 
livros didáticos ou qualquer material usado para fins pedagógicos. 
Nicolaides (apud BRITO, 2007) descreve os materiais didáticos 
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como estimuladores da interação. Baseada em outros autores, Ni-
colaides ainda mostra a função do MD de fazer ligação entre o que 
se vê em sala e o mundo real, estimulando a autonomia, e levando 
em consideração as necessidades do aluno. 

Dentre os materiais, o que tem maior relevância é o livro 
didático que, segundo o guia de avaliação do PNLD, “passou a ser 
considerado o principal referencial do trabalho em sala de aula” 
(BRASIL, 2002, p. 29). Mas nem sempre o encontramos nas esco-
las, sobretudo no contexto público. Torna-se difícil, assim, o contato 
do aluno com esse guia didático, e o contato do professor com orien-
tações para planejamento de aulas.

Brito (2007) ressalta ainda (baseado em CHOPIN, 2004) que 
o livro tem funções essenciais, tais como: referencial, sendo suporte 
de conteúdos, conhecimento e técnicas; instrumental, por colocar 
em prática os métodos de ensino, exercícios e atividades; ideológica 
e cultural, por se ligar aos valores e à cultura, adquirindo valor po-
lítico; e documental, cuja observação e análise podem desenvolver 
o senso crítico do aluno. Isso deixa clara a importância e necessi-
dade de se adotar um LD nos cursos/disciplinas de língua inglesa.

No SENAI (CEPORC) o material disponibilizado para o pro-
fessor e o aluno é uma apostila de apoio (não um livro). Nesse ma-
terial encontram-se termos técnicos diversos e são distribuídos de 
maneira confusa. É fato conhecedor da Coordenação dos Cursos 
Técnicos que este material não tem a mesma função de um livro 
que contenha conteúdos e orientações didáticas, levando em consi-
deração o vocabulário apurado necessário aos cursos de Eletrome-
cânica, por exemplo.

Neste caso, diante das funções primordiais do LD citadas pe-
los autores acima, reconhecemos a falta de um material bem estru-
turado, que contemple as habilidades essenciais para a aprendiza-
gem da LI. Mesmo não existindo um Programa Nacional do Livro 
Didático voltado exclusivamente para a formação técnica, pode-
ríamos aproveitar os critérios de adoção ou elaboração sugeridos 
pelo PNLD para a escola regular, que englobassem a compreensão 
oral, escrita, e principalmente leitora, através de gêneros textuais 
e orais voltados para a área técnica em que a disciplina está inseri-
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da, trazendo não só vocabulários específicos como também aspectos 
gramaticais sistematizados a partir de situações de uso variadas 
que orientassem os alunos nas suas interpretações e composições.

Além disso, o LD deveria também contemplar as orientações 
teórico-metodológicas para nortear os professores na elaboração 
das aulas, permitindo as ações de avaliação conforme seus objeti-
vos e interesses dos alunos. Esses critérios buscam “oferecer possi-
bilidades para que o professor construa com seu trabalho caminhos 
que levem o ensino de língua estrangeira a participar da formação 
de cidadãos” (PNLD, 2013).

4.3 Interação

O processo de ensino-aprendizagem na perspectiva socioin-
teracionista, defendida por Vygotsky (1998), se caracteriza pela 
construção social do conhecimento, realizada a partir de interações 
entre aluno/professor e aluno/aluno. Para desenvolver o processo 
de aprendizagem, é de crucial importância o conceito de Zona de 
Desenvolvimento Proximal (ZDP), definida como a distância entre 
o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade do 
aluno em solucionar problemas de forma independente, e o nível 
de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de pro-
blemas com a colaboração de um adulto ou colegas mais capazes 
(VYGOTSKY, 1998, p. 112).

No contexto educacional de ensino de línguas estrangeiras, 
a construção do conhecimento baseado na ZDP é mediada pelo 
professor, bem como pelas atividades desenvolvidas coletivamen-
te. Neste sentido, a Língua Materna exerce um papel importante 
no começo desse processo, já que ela subsidia linguisticamente o 
aluno para este superar suas dificuldades com a LE, tornando-se 
assim mediadora nesse processo de aprendizagem.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Estrangei-
ra (PCN-LE) corroboram com a teoria vygotskyana, já que “apren-
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der é uma forma de estar no mundo com alguém, em um contex-
to histórico, cultural e institucional” (BRASIL/MEC, 1998, p. 57). 
Além disso, a proposta dos PCNs orienta que o professor comparti-
lhe seu poder, deixando de lado sua posição de detentor do saber e 
aprenda a dar voz ao aluno, para que ele possa se constituir como 
sujeito do discurso. Mas o documento admite que o ensino atual 
ainda pratica uma interação assimétrica, ou seja, uma relação em 
que o controle é exercido pelo professor, restando ao aluno o mero 
cumprimento das atividades propostas.

No caso do ensino técnico, encontramos personagens possui-
dores de conhecimentos práticos, tais como instruções e o próprio 
vocabulário relacionado a sua área de trabalho, que podem ser 
aproveitados na troca de informações nesse processo sociointera-
cional, seja na relação aluno/professor ou aluno/aluno.

Numa atividade de interpretação de texto, por exemplo, po-
dem ser utilizados manuais de máquinas ou peças que os próprios 
alunos têm acesso em seu ambiente de trabalho. Nessa situação, a 
troca de conhecimentos e experiências proporcionaria a ação inte-
racional que facilitaria o aprendizado de vocabulário e das estru-
turas linguístico-gramaticais dentro do gênero textual escolhido.

5 Análise de dados

5.1 Características dos participantes

Os sujeitos dessa pesquisa são 25 alunos, sendo a maioria 
do sexo masculino de uma duas turmas, juntadas em uma só, de 
técnico em segurança do trabalho e informática. No dia escolhido e 
acordado com a Coordenação, foram levados os questionários para 
a turma em um dia normal de aula, sendo os distribuídos a quem 
estava na hora e voluntariamente se disponibilizava em respondê-
-los. As observações foram feitas durante as cinco noites de aulas 
ministradas.
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5.1.1 Características do entrevistados

Alunos do sexo masculino 15
Alunos do sexo feminino 10

Idade: até 20= 4. Entre 21 e 30= 10. Entre 31 e 40= 8. Acima de 40= 3.
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5.1.2 Motivo de fazer um curso técnico

Motivos: por qualificação profissional (50%), aquisição de co-
nhecimento e oportunidades no mercado (25%), por ter o que fazer 
à noite (25%). DE UM TOTAL DE 100%

5.1.3 Motivação para o estudo de inglês técnico

Aquisição de conhecimento e culturas diferentes (5%)
Necessidade da Língua universal no Mercado de Trabalho 

atual (30%)
Aquisição de conhecimento (5%)
Por ser uma língua universal (20%)
Necessidade do Mercado (novas multinacionais e máquinas 

estrangeiras) (40%)
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5.1.4 Do material utilizado nas aulas

Ótimo, apenas o que a professora trouxe, não o do CESURG. 
Bom, mas falta material visual (vídeos).
Bom, mas falta uma introdução.
Bom, mas precisa ser melhor avaliado e mais didático.
Bom, quanto a construção e aplicação do conteúdo Regular, 

conteúdo inadequado para disciplina.
Regular, material incompleto.
Regular, falta mais profundidade do conteúdo aplicado.
Regular, pouco material (apostilas) e de má qualidade.
Ruim, desatualização do conteúdo.
Ruim, má qualidade do material Ruim, pouco prático/ didá-

tico.

5.1.5 Da interação

Os alunos eram solicitados a interagir com o professor ou 
entre si? Sim= 24 Não= 1

Se sim, especifique:
No feedback das explicações, perguntas e respostas= 11
Na retirada das dúvidas= 4
Na socialização/ comunicação antes e depois da aula= 4
Na realização de trabalhos em grupo= 3
Nas aulas práticas/ atividades= 3
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6 Considerações finais

Levando em consideração a análise dos dados construídos 
através do o questionário e as observações desenvolvidas pela pro-
fessora de LI, o objetivo do ensino da disciplina de Inglês Técnico 
dentro do curso técnico em Eletromecânica do SENAI (CEPORC) 
está voltado para as necessidades dos futuros tecnólogos, e assim 
busca tornar o aluno capaz de ler e interpretar manuais e reconhe-
cer o vocabulário técnico específico. Até por questões de tempo, os 
conteúdos e objetivos didáticos não vão além de uma perspectiva 
instrumental.

Alguns pontos positivos e negativos destacados pelos alunos 
nos levam a refletir sobre a prática do inglês instrumental para o 
curso mencionado e também sobre o desafio de lecionar esta disci-
plina.

Para começar, os pontos positivos mais destacados pelos alu-
nos foram: a metodologia de ensino, relacionada à maneira como 
as aulas foram planejadas e conduzidas pela professora; como fo-
ram definidos claramente os objetivos; e a transmissão do conteú-
do específico. O comprometimento do professor com a relação teo-
ria x prática do aluno também é destacado como um dos motivos 
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que facilitaram o aprendizado do inglês instrumental. Outro fator 
agregado à metodologia de ensino é a promoção da interação em 
sala de aula, onde o aluno pode trazer sua própria experiência pro-
fissional, aplicando-a aos novos conhecimentos na LE. Esse fato se 
relaciona à postura do professor de abrir mão da centralidade na 
sua pessoa e rejeitar a simples transmissão de conteúdos em favor 
de uma experiência de compartilhamento de conhecimentos.

Mesmo com as dificuldades apresentadas pelos alunos quan-
to ao aprendizado da língua relacionadas a fatores externos, como 
o cansaço e falta de tempo para estudar, a proposta sociointera-
cionista de Vygotsky (1998) parece ser fator crucial para desper-
tar o interesse dos alunos. Isso fica evidente na questão referente 
à motivação dos alunos em gostar da língua inglesa, quando eles 
expressam motivações que vão além da proposta do ESP, simples-
mente instrumental, e sugerem novos objetivos, referentes a novos 
conhecimentos e horizontes que a língua alvo e a cultura de outros 
países podem proporcionar.

Além disso, o viés interdisciplinar sugere a troca de conhe-
cimentos adquiridos nas outras disciplinas teóricas e práticas, e é 
visto pelos alunos como essencial para praticar a própria língua e 
o conhecimento obtido com ela. Já que o objetivo da ementa corres-
ponde ao desenvolvimento da habilidade leitora, concordamos com 
a proposta de um aluno da Turma 1no que diz respeito à extensão 
da disciplina de Inglês Técnico, sendo esta realizada pelo menos 
uma vez na semana, durante todo curso.

Com relação ao aspecto tempo, a carga horária da disciplina 
foi um dos pontos mais criticados, pois esta corresponde a apenas 
20h/aula no primeiro período do curso. Os alunos alegam que este é 
um tempo insuficiente para cumprir com a ementa proposta, tanto 
pela falta de conhecimento prévio dos mesmos, como pela gama de 
aspectos léxico-gramaticais e estratégias de leitura que precisam 
aprender.
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A dificuldade em entender a língua devido à falta de conhe-
cimento prévio e a falta de tempo para estudar fora da sala pela 
jornada de trabalho intensa, inclusive, são dois dos pontos mais 
destacados como sendo negativos. Isto mostra a necessidade de 
uma preparação maior do aluno, mesmo que dentro do curso, para 
receber o conteúdo técnico específico.

Outra questão negativa destacada, e criticada durante todo 
o curso e durante a pesquisa pelos alunos é a escassez e baixa 
qualidade do material didático. Fica claro que o material que a 
instituição oferece é apenas para apoio, mas nem esse apoio vem 
apresentado coerentemente. Os erros e a má qualidade/elabora-
ção da apostila deixam os alunos (e porque não dizer também os 
professores) bastante indignados. Cabe então ao próprio profes-
sor, quando for lecionar esta disciplina, preparar um material que 
sirva de referencial, como suporte aos conteúdos, conhecimento e 
técnicas, e instrumental, para colocar em prática os métodos de 
ensino, exercícios e atividades. Essas são funções do livro didático 
que não estão presentes nos atuais materiais adotados no curso.

Um aspecto a ser questionado, levantado pela análise dos 
dados, é a formação do professor de língua inglesa, que não é pre-
parado em sua formação inicial para exercer a função de professor 
de Inglês Técnico, e a quem faltam o conhecimento de estratégias 
e vocabulários específicos para diferentes áreas técnicas, como o 
próprio curso em Eletromecânica. Assim fica a questão: o que teria 
que mudar no currículo da formação inicial de professores de LI, de 
forma que eles tivessem oportunidade de construir conhecimentos 
mais densos sobre o campo de ensino de Inglês Técnico?

Enquanto a questão não é respondida, o professor atuante 
deve se preocupar, em sua prática, com fatores (materiais, metodo-
logias, estratégias) que estimulem o aprimoramento do processo de 
ensino-aprendizagem e que permitam encontrar novos horizontes 
a partir das necessidades profissionais dos alunos, integrando-as 
aos novos conhecimentos culturais que a língua pode proporcionar. 
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Os estudos e a formação em serviço (para suprir as deficiências da 
formação inicial) devem ser constantes, pois só através das experi-
ências práticas de cunho reflexivo, nós docentes poderemos promo-
ver a melhoria da formação tecnológica.

Enfim, os desafios são grandes e continuarão sendo. O que 
não podemos deixar é de lutar por uma educação de qualidade, 
pelo aperfeiçoamento dos conhecimentos e estratégias de ensino 
do professor, e pelo desenvolvimento da formação humana e pro-
fissional do aluno através do ensino de Língua Inglesa nos cursos 
tecnológicos.
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8 Anexo
Sexo

(     )  Masculino    (     )  Feminino

Idade

Até 20 anos (     ). Entre 21 e 30 anos (     ). 

Entre 31 e 40 anos (     ). Acima de 40 (     ).

Quais os motivos de fazer um curso técnico?

Por qualificação profissional (  ). Aquisição de conhecimento e 
oportunidades no mercado (  ). Por ter o que fazer à noite (  ).

Qual a motivação para o estudo de inglês técnico

Aquisição de conhecimento e culturas diferentes (   ). Necessidade da 

Língua universal no Mercado de Trabalho atual (   ). Aquisição de 

conhecimento (   ). Por ser uma língua universal (   ). Necessidade do 

Mercado (novas multinacionais e máquinas estrangeiras) (   ).

Qual a sua opinião a respeito dos materiais (apostila, Xerox, recursos 

multimídias, etc.) utilizados nas aulas?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Como se deu a interação entre professor e alunos?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



ESPANHOL E INGLÊS PARA 
CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE 

SANTO AUGUSTO

 Miquela Piaia*

 Edevandro Sabino da Silva**

1 Introdução
Vivemos em um mundo cada vez mais veloz, onde as fron-

teiras da globalização e comunicação foram abertas e ampliadas, 
e sociedades e culturas estão cada vez mais interligadas, através 
dos meios de comunicação e do acesso à novas tecnologias. Den-
tro desse contexto, o papel das línguas estrangeiras é fundamental 
para inserção do sujeito na contemporaneidade. Apesar de muitos 
estudos afirmarem que quanto mais cedo se inicia o ensino de lín-
gua espanhola e inglesa, mais efetiva e melhor é a consolidação da 
aprendizagem, no Brasil, a oferta das línguas estrangeiras acon-
tece, na grande maioria, apenas em escolas privadas, o que limita 
consideravelmente o acesso ao ensino de idiomas. Na tentativa de 
transformar essa realidade desenvolvemos o projeto de extensão 
“Espanhol e Inglês para crianças da comunidade de Santo Augus-

*  Mestre em Letras pela Universidade Regional Integrada (URI), campus Frederico 
Westphalen, especialista em Ensino de Línguas pela Universidade de Cruz Alta e 
graduada em Língua Estrangeira Inglês pela Unijuí. É professora de Língua Inglesa no 
Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Augusto. Email: miquela.piaia@iffarroupilha.
edu.br 

**  Mestre em Letras pela Universidade Regional Integrada (URI), campus de Frederico 
Westphalen, especialista em Literatura e Cultura e graduado em Letras – Português e 
Espanhol pela mesma universidade. Professor de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira 
e Língua Espanhola no Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Augusto. Email: 
edevandro.silva@iffarroupilha.edu.br
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to”, o referido projeto é oferecido a crianças que estão cursando o 
ensino fundamental, oriundas das escolas públicas municipais da 
cidade de Santo Augusto - RS, através de um trabalho em conjunto 
com alunos do Ensino Técnico Integrado dos cursos de adminis-
tração e alimentos e professores de língua estrangeira do Instituto 
Federal Farroupilha, campus Santo Augusto.

Além de promover as ações que fortaleçam o vinculo entre 
Instituto e a comunidade, o projeto busca fundamentar e estimu-
lar o aprendizado da língua estrangeira através de atividades que 
abordam variados assuntos que são de interesse dos aprendizes, 
relacionados, portanto, com sua faixa etária. O presente trabalho 
fala sobre o papel do ensino/aprendizagem de língua estrangeira 
para crianças, especialmente na Escola Pública, descreve também 
a metodologia adotada na elaboração e execução das atividades do 
projeto, como acontece a inserção das crianças na nova realidade 
através do novo conhecimento, e relata os resultados que estão sen-
do alcançados.

2 A importância do ensino/aprendizagem 
de Língua Estrangeira para crianças

Nos tempos atuais é inegável a importância do aprendizado 
de línguas estrangeiras, pois o domínio dessas línguas exerce in-
fluência direta no futuro de grande parte dos jovens brasileiros. Os 
laços dos aprendizes de idiomas são estreitados com as sociedades 
que os cercam, barreiras são transpostas e o mundo, e toda a sua 
cultura, ficam ao seu alcance. 

A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que 
se realiza através da interação verbal social dos locutores. O méto-
do comunicativo, utilizado no desenvolvimento desse projeto, visa 
que o aluno utilize a língua para se comunicar em situações reais 
de interação social.
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A linguagem é uma possibilidade de comunicação inerente ao 
ser humano, sendo assim pode-se afirmar que as pessoas se mani-
festam socialmente, e baseados nessa habilidade cognitiva da lín-
gua, conseguem transpassar as fronteiras de seu convívio social, 
aprendendo e dominando outras línguas.

Acreditando nessa perspectiva buscamos incentivar a oferta 
de línguas estrangeiras a públicos que antes não tinham acesso, 
de forma qualitativa e igualitária. As atividades desenvolvidas são 
elaboradas pelos professores e bolsistas e visam estimular o uso 
da linguagem para expressar ideias, apropriando-se de vocabulá-
rio básico, articulando as estruturas essenciais da língua, a partir 
de palavras relacionadas à realidade dos alunos; e desenvolver a 
pronúncia, entonação, ritmo e fluência.

O Ensino de Língua Espanhola e Inglesa no Ensino Funda-
mental I, para alunos em processo de alfabetização, busca a inser-
ção das crianças no letramento capaz de intensificar o desenvolvi-
mento do aluno, aprimorando o campo linguístico, sócio cultural e 
cognitivo. Esse projeto vem garantir as crianças a oportunidade de 
estar em contato com as línguas estrangeiras no período propício a 
aprender de forma mais efetiva.

Esse trabalho se justifica por entendermos que o aprendiza-
do da língua estrangeira se desenvolve melhor na infância, pois o 
contato de novas línguas nesse período desperta maior curiosidade 
do aprendiz em relacionar elementos do novo conhecimento. Além 
disso, a tenra idade permite uma melhor assimilação, e um en-
tendimento mais aprofundado das estruturas que fundamentam o 
novo conhecimento linguístico. 

Pesquisadores como Cameron (2001), Phillips (2003), Santos 
(2005), Pinter (2006) e Rocha (2008) mostram que o ensino/apren-
dizagem de uma segunda língua não tem uma idade certa para 
acontecer, mas ressaltam que quando mais cedo esse aprendizado 
acontecer, melhor ocorrerá a aquisição da língua. 
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Quanto antes os alunos forem expostos ao ensino de línguas 
estrangeiras, ao contato com cultura e hábitos de povos dos falan-
tes dessas línguas, maior será o desenvolvimento da própria iden-
tidade cultural e linguística.

No entanto, temos a plena consciência de que ensinar um 
idioma estrangeiro não é tarefa fácil, e que ensinar esse idioma 
para crianças exige estudo e dedicação dos profissionais da área. 
Esse aprendizado deve ser norteado por objetivos claros e metodo-
logias adequadas, considerando sempre as expectativas e a reali-
dade das crianças. Conforme Seccato (2010):

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como 
seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas 
interações que estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são pró-
ximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seus esforços 
para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias 
que presenciam e, por meio das brincadeiras, explicitam as condições 
de vida a que estão submetidas e sues anseios e desejos. No processo 
de construção de conhecimento, as crianças se utilizam das mais dife-
rentes linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem ideias 
e hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa pers-
pectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações 
que estabelecem com as outras pessoas e como o meio em que vivem. O 
conhecimento não se constitui em cópia da realidade mas sim fruto de 
um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação. (p. 131)

2.1 O Ensino de Línguas Estrangeiras na 
Escola Pública Brasileira

Dentro do contexto educacional brasileiro é expressiva a ten-
dência do ensino de línguas estrangeiras, atrelada ao fenômeno 
da globalização, por isso o ensino de línguas deveria ser ofertado 
a todos, alunos de escolas privadas e públicas, sem qualquer dis-
tinção. Conforme Santos (2010) a oferta de língua estrangeira é 
incentivada em anos iniciais “para que ocorra o desenvolvimento 
de uma consciência geral dos fenômenos linguísticos, em busca de 
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reconhecimento da pluralidade das línguas e culturas e da confir-
mação da identidade linguística e cultural dos alunos.” (p. 154)

Ensinar uma nova língua nos anos iniciais exige que se prio-
rize abordagens naturais e comunicativas, utilizando-se da moti-
vação das crianças, de jogos, brincadeiras, contação de histórias, 
atividades em dupla e grupos que são extremamente significativas 
para a infância. Através dessa metodologia os alunos se apropriam 
da heterogeneidade da língua. Contamos com atividades recreati-
vas e lúdicas que sensibilizam as crianças em relação ao idioma e 
aos aspectos culturais inerentes à língua; familiarização com sons 
e estruturas básicas; canções para memorização de palavras no-
vas; práticas de estruturas linguísticas e desenvolvimento de habi-
lidades orais e exercícios interativos; e histórias Infantis, criadas e 
confeccionadas pelos professores e bolsistas - histórias contemplam 
além da linguagem, a necessidade infantil de imaginação. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais:

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu 
engajamento discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver 
outros no discurso. Isso pode ser viabilizado em sala de aula por meio 
de atividades pedagógicas centradas na constituição do aluno como ser 
discurso, ou seja, sua construção com sujeito do discurso via língua 
estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os 
processos sociais de criar significados, por intermédio da utilização de 
uma língua estrangeira. (BRASIL, 1998, p. 19)

3 A ação dos professores e bolsistas no 
planejamento de atividades e execução das 
aulas do Projeto

O aluno aprenderá a língua estrangeira de forma mais efi-
ciente, quando as atividades propostas pelos professores tiverem 
significado para eles dentro do contexto social em que vivem. Pen-
sando nisso, nos reunimos semanalmente (professores a alunas 
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bolsistas) para discutirmos sobre os conteúdos e tarefas que reali-
zaríamos em cada aula. Conforme Freire e Shor (2008) “a educação 
deve ser integradora – integrando os alunos e os professores numa 
criação e re-criação do conhecimento comumente partilhadas.”

Solicitamos a Escola Municipal Antônio Liberato, instituição 
na qual as crianças selecionadas para o projeto estão matriculadas, 
o plano de ensino das professoras das turmas atendidas. Com o 
plano de ensino em mãos, nos colocamos a pensar em propostas de 
materiais que tivessem assuntos familiares aos alunos. Trabalhar 
com tópicos que estejam sendo trabalhados em outras disciplinas 
traz maior confiança e segurança para as crianças. Fornecendo 
um insumo adequado, percebemos ao longo dos encontros, que as 
crianças estavam bastante envolvidas, motivadas e apresentavam 
bom desempenho.

Também pesquisamos, através da aplicação de um questio-
nário, sobre os gostos e preferências dos alunos. Perguntamos so-
bre o que gostam de fazer, brincar, ler, assistir, o que lhes chama 
mais atenção, etc. Dessa forma conseguimos ter acesso aos seus 
universos, o que facilitou a preparação de atividades relacionadas 
aos interesses das crianças. Assim conseguimos que a língua es-
trangeira não causasse estranhamento/distanciamento nos apren-
dizes.

Cameron (2001) enfatiza que para as crianças sentirem-se 
em sintonia com o objeto de estudo, o professor deve utilizar mú-
sicas, rimas, jogos, imagens, mímica, produções, dramatizações no 
planejamento das aulas de línguas estrangeiras, visando obter à 
participação e envolvimento do maior número de alunos, propor-
cionando, assim, uma aprendizagem significativa e participativa. 
Carvalho (2007) reforça afirmando que a utilização desses recur-
sos visuais podem manter o período de atenção da criança por um 
tempo mais longo.

As aulas acontecem semanalmente na Escola Antônio Libe-
rato, e uma vez por mês os alunos se deslocam até as dependên-
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cias do Instituto Federal Farroupilha campus Santo Augusto, onde 
passam toda a tarde envolvidos com atividades diversas com foco 
na aprendizagem da língua estrangeira em estudo.

Phillips (2003) sugere que o ensino de LE para crianças se 
inicie com pequenas frases que utilizam a linguagem do dia a dia 
da sala de aula, como cumprimentos e saudações, pequenos co-
mandos, instruções e pedidos, entre outros, para que os alunos se 
acostumem com o ritmo e som da língua. O autor ressalta que ati-
vidades de audição “são extremamente importantes em aulas de 
línguas, ao proverem uma fonte rica de dados linguísticos com os 
quais as crianças começam a construir sua própria ideia de como a 
língua funciona.” (p. 17).

Quanto a oralidade Cameron (2001) destaca que essa habi-
lidade deve ser usada para expressar significados sempre levan-
do-se em conta o contexto em que os falantes estão inseridos. As 
crianças devem ser apresentadas a diferentes elementos da língua, 
como função, vocabulário e estrutura, para que gradativamente 
consigam expressar o que almejam.

Proceder dessa forma é bastante positivo, as crianças ficam 
entusiasmadas e muito curiosas em aprender mais palavras e ex-
pressões. Também diversificamos as atividades durante as aulas, 
e conseguíamos com isso manter o interesse das crianças no que 
estava sendo proposto. Assim, tentamos proporcionar-lhes uma 
aprendizagem significativa e voltada para seus interesses. 

Com base em um projeto desenvolvido na Unidade de Aten-
dimento à Criança da Universidade Federal de São Carlos-SP 
(Lima & Margonari, 2010), elencamos os seguintes objetivos para 
o desenvolvimento das aulas:

– Permitir que os alunos envolvidos no projeto entrem em 
contato com a língua estrangeira de forma contextualiza-
da e significativa;

– Fazer com que os alunos sejam capazes de reconhecer um 
determinado vocabulário em Língua Espanhola e Inglesa 
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e aprender estruturas simples, coerentes com sua idade 
e interesses, partindo das considerações levantadas no 
questionário e observações de gostos e preferências dos 
aprendizes;

– Levar os alunos a se expressarem oralmente em Língua 
Estrangeira, a fim de se comunicarem com os demais alu-
nos, com as bolsistas que acompanham as aulas e com os 
professores;

– Trabalhar as habilidades orais dos alunos, por meio da 
utilização de recursos visuais (ex: flashcards), e auditivos 
(ex: canções);

– Respeitar as características específicas dessa faixa etária 
e explorá-las de forma lúdica, a fim de facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem.

3.1 Resultados e discussão

O ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira apre-
sentam um grande potencial em termos de desenvolvimento cogni-
tivo, comunicativo e afetivo do aluno. A aprendizagem de uma nova 
língua significa pluralidade, convivência, respeito por si mesmo e 
pelos outros. Como indivíduo, cada um tem a capacidade de poder 
usar o que tem e de enriquecer-se com o que o outro lhe traz. 

Os resultados obtidos são a inserção das crianças em uma 
nova realidade, possibilitando crescimento pessoal e intelectual.  
Ao ter contato com as línguas estrangeiras nos anos iniciais, o alu-
no será capaz de utilizar o conhecimento construído nas interações 
como base para melhor desempenho quando estiver nos anos finais 
do ensino fundamental e demais etapas posteriores. Mas frisamos 
que independente da faixa etária, ampliar a oferta de ensino, sem 
distinção de raça, cor, ou classe social, é nosso maior ganho.
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4  Considerações finais

Integrar alunos e professores, Instituto Federal Farroupilha 
e comunidade de Santo Augusto, através da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Antônio Liberato e Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura do município, foi a principal proposta desse 
projeto. Dessa forma buscamos ampliar a abrangência de ações 
educativas, articuladas, pensadas e criadas em conjunto entre os 
segmentos envolvidos.  O conhecimento que as bolsitas extraem 
das aulas de língua espanhola e língua inglesa dos cursos integra-
dos ao Ensino Médio dos quais são alunas, são aplicados na discus-
são e elaboração de atividades desenvolvidas com as crianças par-
ticipantes do projeto. Nesses momentos também são estimuladas a 
reflexão e o questionamento acerca de como ocorre o ensino-apren-
dizagem das línguas estrangeiras. 

Os professores ampliam a abrangência de sua atuação pro-
fissional, através do ensino também para crianças. E essas benefi-
ciam-se com a construção de novos significados por intermédio da 
linguagem, tendo a oportunidade de se envolverem em uma práti-
ca social efetiva, sendo, desde cedo, preparados para as necessida-
des atuais do mundo globalizado, sem abandonarem seus valores e 
conhecimentos locais. 

Apesar de sabermos que as línguas estrangeiras são muito 
importantes para a inserção efetiva dos sujeitos no mundo globa-
lizado, elas ainda não recebem o tratamento adequado dentro das 
instituições educacionais brasileiras. Temos tentado, através desse 
projeto, promover o acesso a aprendizagem de línguas estrangeiras 
a alunos que dificilmente teriam contato com o idioma, oportuni-
zando a eles a possibilidade de interagirem com o meio em que 
vivem, dentro do contexto mundial sem fronteiras, contribuindo 
para o crescimento de cada um, expandindo conhecimentos e de-
senvolvendo potencialidades.



187

 Miquela Piaia,  Edevandro Sabino da Silva

Conforme enfatiza Rocha (2008), desejamos uma educação 
bilíngue/multilíngue às crianças, que permita que tenham igualda-
de de oportunidades para se inserirem na sociedade.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
PARA O USO DO LIVRO DIDÁTICO 
NO CONTEXTO DO PROGRAMA 

IDIOMAS SEM FRONTEIRAS

Denise von der Heyde Lamberts*

Ana Paula Seixas Vial**

1 Introdução

Nas aulas presenciais de inglês do Programa Idiomas sem 
Fronteiras (IsF) no Núcleo de Línguas da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (NucLi/UFRGS) o livro didático (LD) é um 
dos recursos utilizados para o ensino e aprendizagem de língua 
inglesa. Os LDs são adotados para os cursos de Inglês Geral, em 
que o professor faz uso do material regularmente em suas aulas e 
os alunos o usam para acompanhar o conteúdo. 

Nas turmas de Inglês para Fins Acadêmicos (IFA), no entan-
to, o conteúdo das aulas e a escolha das atividades sempre depen-
deram dos professores, por não haver um material pronto, especí-
fico para esses cursos. Com o intuito de facilitar a preparação das 
aulas por parte dos professores e fornecer aos alunos um material 
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Aplicada. Atuou como professora do Programa Idiomas sem Fronteiras na UFRGS.

**  Realiza Mestrado em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade 
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Aplicada. É bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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sequencial, a coordenação pedagógica do IsF/UFRGS optou, então, 
por adotar o livro didático Headway Academic Skills, da editora 
Oxford University Press, para um dos cursos de IFA.

Para que os professores conhecessem o material, a coorde-
nação pedagógica nos convidou para organizar algumas reuniões 
pedagógicas e preparar atividades práticas de uso do LD Headway 
Academic Skills. Essa preocupação surgiu do fato de que muitos 
professores não têm, em sua formação docente, discussões e análi-
ses do LD como recurso para o ensino de inglês, tendo de aprender 
apenas com sua prática em sala de aula. A formação do professor, 
para ser completa, deve também abordar os recursos mais utili-
zados, e o LD é um deles. Assim, os professores teriam condições 
de olhar criticamente para esse material, ter suporte teórico para 
adaptá-lo ao seu contexto e amenizar possíveis desvantagens do 
uso do LD para o ensino e aprendizagem de língua inglesa. Fomos 
escolhidas porque já realizamos trabalhos acadêmicos sobre o uso 
do livro didático no Programa (VIAL, 2014; LAMBERTS, 2015), 
uma das autoras já foi professora do Programa e a outra era no 
momento da realização das oficinas. 

Portanto, o objetivo principal desse estudo é relatar essa 
formação pedagógica com os professores do IsF/UFRGS, tendo em 
vista a importância de preparar esses professores para o uso do 
material. Embasaremos nossa prática na teoria sobre o uso do LD 
para o ensino de inglês e sobre a importância da formação dos pro-
fessores. Posteriormente, explicaremos como se deu essa formação 
pedagógica com os docentes do IsF/UFRGS envolvendo o LD Hea-
dway Academic Skills. Ao final, faremos uma reflexão acerca dos 
resultados dessa formação.
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2 Referencial teórico

2.1 O livro didático para o Ensino de Língua Inglesa

Mesmo em uma era digital dominada por computadores, má-
quinas automatizadas e recursos tecnológicos, o livro didático ain-
da resiste. Os LDs permeiam inúmeros contextos de ensino, desde 
uma escola provida de muitos recursos até uma que tem de lutar 
diariamente para garantir o mínimo aos seus alunos. Com a in-
clusão do LD para língua estrangeira no Programa Nacional do 
Livro Didático (doravante PNLD) a partir de 2011 para o Ensino 
Fundamental, e a partir de 2012 para o Ensino Médio1, a utilização 
desse recurso tomou proporções ainda maiores no Brasil, visto que 
os alunos e professores das escolas públicas têm a possibilidade 
de usufruir de um material de qualidade em suas aulas, pois os 
LDs aprovados pelo PNLD passaram por um rigoroso processo de 
avaliação. Essa ampla utilização do recurso evidencia ainda mais a 
importância de se desenvolver pesquisas sobre LDs, especialmente 
pesquisas relevantes para os professores, que os utilizam de forma 
direta e necessitam de subsídios teóricos para aprimorarem suas 
práticas de sala de aula. A legitimidade deste recurso para o ensino 
de inglês tem sido discutida há algum tempo (ALWRIGHT, 1981, 
por exemplo, com seu polêmico artigo What do we want teaching 
materials for?), mas o fato é que o LD é uma realidade no contexto 
de ensino da língua. Enquanto essa realidade permanecer, acredi-
tamos que, antes de lutar contra a adoção do material, os estudos 
que abordam seu uso (ou usos) parecem mais relevantes para os 
agentes que o utilizam.

Ao se estudar e utilizar LDs, é importante considerar suas 
vantagens, assim como suas desvantagens. Conhecer os benefícios 
desse recurso pode auxiliar o professor a utilizá-lo de maneira mais 

1 Informações disponíveis em: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-
didatico-historico. Acesso em: 20 dez. 2016.

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-historico
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eficaz. Da mesma forma, entender as limitações dos LDs proporcio-
na mais autonomia aos professores para fazer as modificações ne-
cessárias, minimizando possíveis desvantagens dessa ferramenta. 
Autores como Ur (1996), Richards (2002), Harmer (2001; 2007) e 
Hall (2011) listam vantagens e desvantagens de se usar LDs para 
o ensino de inglês. De acordo com esses autores, as vantagens são 
1) servir como guia para professores e alunos, 2) apresentar um 
syllabus, 3) conter variedade de recursos (material extra, manual 
do professor, livro de exercícios, recursos digitais), 4) ser fonte de 
input, 5) auxiliar na preparação de aulas, 6) auxiliar professores 
inexperientes, 7) promover a autonomia do aprendiz, 8) apresentar 
tópicos interessantes, 9) desenvolver as quatro habilidades (fala, 
escrita, leitura e escuta) e 10) apresentar material autêntico. Entre 
as desvantagens, os autores apontam 1) não suprir as necessidades 
dos alunos, 2) inibir a criação dos professores, 3) poder conter ma-
terial não-autêntico, ou seja, artificialmente criado para o ensino, 
4) impor um estilo/metodologia de ensino, que, em alguns casos, 
pode não ser a mais indicada ao contexto ou a que o professor se 
identifica mais, 5) abordar temas desinteressantes e desmotivado-
res e 6) poder tornar-se o centro da aula, sendo o professor apenas 
um aplicador do conteúdo do livro.

A maneira como o LD é utilizado, portanto, exerce um pa-
pel fundamental na eficácia deste recurso. Brown (2001, p. 136) 
salienta que a maior preocupação dos professores, especialmente 
aqueles com pouca experiência em sala de aula, é fazer um uso 
criativo do LD disponível e que a habilidade de utilizá-lo deve fazer 
parte das tantas exigidas desses profissionais. O LD não tem vida 
sem que alguém dê vida a ele; ele cumpre seu papel de facilitador 
do processo de ensino e aprendizagem somente quando é utilizado 
por professores e alunos. MacDonough e Shaw (1993, p. 83) argu-
mentam que adaptar um material é combinar fatores externos (o 
que nós temos: características dos alunos, ambiente físico, recur-
sos, tamanho da sala e da turma, etc.) com fatores internos (o que 
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o material oferece: escolha de tópicos, habilidades envolvidas, nível 
de proficiência, exercícios, etc.). O professor tem de estar prepara-
do para entender esses fatores para, então, relacioná-los da melhor 
maneira possível, de forma que os objetivos sejam alcançados. 

Lamberts (2015, p. 32-34) propõe diferentes tipos de adapta-
ções ao LD: omitir partes do LD; reduzir tarefas; reordenar; subs-
tituir; selecionar conteúdos; adicionar material extra; separar e/ou 
unir tópicos; facilitar e/ou dificultar tarefas e modificar a execução 
da tarefa, alterando a habilidade envolvida e/ou utilizando agrupa-
mentos diferentes dos alunos. Os diversos tipos de adaptações são 
recursos que auxiliam o professor a fazer o melhor uso do LD. A for-
mação do professor que englobe, portanto, o uso do LD em sala de 
aula é importante para que o processo de ensino e aprendizagem 
ocorra da maneira mais eficaz possível. Por esse motivo, aborda-
remos questões sobre formação de professores na próxima seção.

2.2 A Formação de Professores e o Livro Didático 

Os LDs, em muitos contextos, correspondem ao único recurso 
disponível e única fonte de leitura para alunos e professores (PIN-
TO; PESSOA, 2009; DELL’ISOLA, 2009). Segundo Dias (2009, p. 
199), o LD torna-se essencial na medida em que, por meio dele, são 
estabelecidas as interlocuções entre professor, aluno e conteúdo. 
Muitos são os contextos em que o LD exerce também um o papel na 
formação de professores. Sobre esta relação entre o LD e a forma-
ção de professores, Dionísio (2002) afirma que:

É preciso reforçar a tese de que a formação do professor é tarefa da ins-
tituição de ensino, quer seja nos cursos de Magistério quer seja nos cur-
sos universitários. Deve ser, pois, com base nas orientações recebidas 
nessas instituições que o professor poderá saber o que fazer com o livro 
ou com os livros didáticos em suas aulas. O professor deveria saber 
o porquê dos conteúdos selecionados e as implicações das estratégias 
utilizadas nos livros didáticos. (DIONÍSIO, 2002, p. 85)
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Esse é, evidentemente, o cenário ideal, no qual o professor 
constrói, durante sua formação, todo o saber necessário para lecio-
nar, entre eles, as melhores maneiras de se utilizar um LD com seus 
alunos em sala de aula. No entanto, a realidade é diferente; muitos 
professores começam a trabalhar enquanto ainda estão estudan-
do, especialmente em cursos livres de idiomas, e têm de aprender 
sozinhos a usar o material disponível, que, em muitos casos, não 
foi escolhido pelo professor. Essa é a situação dos professores do 
IsF, no qual a maioria dos docentes são também alunos do curso de 
graduação em Letras, ou seja, estão ainda em formação. A relação 
teoria/prática que o IsF proporciona aos professores do Programa 
pode contribuir para que o professor seja reflexivo (SCHÖN, 1992), 
isto é, para que o professor reflita sobre sua prática de/em sala 
da aula, pensando nas ações bem-sucedidas e naquelas que pode-
riam ter sido feitas de forma diferente. Da mesma forma que Schön 
(1992), Nóvoa (1992, p. 13) defende uma formação crítico-reflexiva, 
que propicie autonomia e que “facilite as dinâmicas de autoforma-
ção participada”. Tornando-se reflexivo, o professor pensa de forma 
crítica sobre o papel do LD em aula e retoma a(s) maneira(s) como 
este material foi utilizado por ele e pelos alunos.

A formação do professor é um processo longo e complexo, que 
envolve a junção de conteúdos teóricos com a prática de sala de 
aula e que prepara o professor para diversos contextos de ensino 
(LEFFA, 2008). Sendo o uso do LD um aspecto comum nas aulas de 
inglês e que provavelmente faz/fará parte da realidade dos profes-
sores, abordar o uso desse recurso nos programas de formação, seja 
durante a graduação ou na formação continuada, é essencial. Gi-
menez e Cristóvão (2004, p. 91) afirmam que é importante que os 
conteúdos a serem abordados em cursos de formação de professo-
res sejam relevantes e pertinentes à realidade educacional. Mesmo 
as autoras não mencionando LDs, essa questão deveria fazer parte 
desses conteúdos, considerando a importância e a abrangência des-
se recurso para o ensino de inglês.
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3 Contexto e Motivação da Formação de 
Professores do IsF

O Idiomas sem Fronteiras (IsF) é um programa do Ministério 
da Educação, está presente em grande parte das Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasileiras e consiste no ensino gratuito pre-
sencial e/ou virtual de línguas – em especial o inglês – a alunos de 
graduação e pós-graduação, professores e servidores dessas insti-
tuições1. Os docentes do IsF são alunos de graduação em Licencia-
tura em Letras ou professores já graduados nesse curso. A UFRGS 
é um dos maiores núcleos do Programa, que, além dos professores, 
conta também com coordenadores geral e pedagógicos. Além de be-
neficiar os alunos do Programa, o IsF tornou-se um importante 
instrumento para a formação de professores de línguas, pois fazem 
parte do Programa reuniões pedagógicas semanais, onde assuntos 
diversos acerca do ensino do idioma são abordados.

A maior parte dos cursos oferecidos aos alunos das IES par-
ticipantes deveria ter como foco o ensino de Inglês para Fins Aca-
dêmicos (IFA), devido à necessidade de grande parte de seu pú-
blico-alvo (alunos de graduação e pós-graduação) e ao objetivo de 
internacionalizar as IES por meio de publicações em inglês e inter-
câmbios entre instituições internacionais. No entanto, há também 
oferta de cursos de Inglês Geral.

O fato de oferecer cursos de IFA trouxe um grande desafio 
para os professores e também para os coordenadores do IsF. Não 
há, nos cursos de Letras, discussões suficientes sobre o ensino 
dessa especialidade do idioma (CRISTÓVÃO; BEATO-CANATO, 
2016). Por esse motivo, as reuniões pedagógicas semanais, onde 
ocorre a formação pedagógica, dedicavam-se principalmente à pes-
quisa e ao preparo de materiais e a discussões sobre IFA.

1 O endereço a seguir informa quais universidades são parceiras do Programa IsF: http://
isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/universidades-parceiras. Acesso em: 20 dez. 2016.

http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/universidades-parceiras
http://isf.mec.gov.br/ingles/pt-br/universidades-parceiras
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As turmas de IFA oferecidas pelo IsF na UFRGS não utili-
zavam um LD específico, que servisse como um guia para alunos 
e professores do Programa. Após muita pesquisa, uma das coorde-
nadoras pedagógicas do IsF, responsável pela formação dos pro-
fessores em IFA, recebeu exemplares do livro didático Headway 
Academic Skills, da editora Oxford University Press, que faz parte 
da coleção Headway, utilizada globalmente para o ensino de Inglês 
Geral. Com o material em mãos, iniciamos, junto com a coorde-
nadora pedagógica, a análise do livro para desenvolvermos uma 
formação que contemplasse o uso do LD.

Há dois tipos de Headway Academic Skills: Reading, Wri-
ting, and Study Skills (focado na leitura e na escrita) e Listening, 
Speaking, and Study Skills (focado na escuta e na fala). O LD uti-
lizado para a formação é o primeiro, que tem como foco a leitura 
e escrita, pois os cursos de IFA oferecidos nesse NucLi têm como 
objetivo principal desenvolver essas habilidades dos alunos para 
que eles possam escrever textos para publicações internacionais 
e serem capazes de ler e compreender textos em inglês dentro de 
suas áreas de estudo e pesquisa.

Conforme citado anteriormente, nem sempre a formação dos 
professores de inglês aborda aspectos sobre o uso de LDs para o 
ensino da disciplina, apesar de o recurso ser bastante utilizado em 
diferentes contextos. Os professores acabam por tomar decisões ba-
seados na prática, por “tentativa e erro”, tornando-se mais críticos 
por meio da experiência. Por esse motivo, era importante que os 
professores conhecessem o material antes de começar a efetiva-
mente utilizá-lo com os alunos em sala de aula. Dessa forma, sa-
beriam seus pontos fortes e fracos e poderiam pensar em possíveis 
adaptações para fazer melhor uso do LD. Há, também, carência de 
formação específica para o ensino de IFA. Portanto, essa formação 
pedagógica serviria para auxiliar os professores nesses dois aspec-
tos do ensino de inglês.
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4 A Formação Pedagógica para o Uso do LD

4.1 Metodologia e realização da formação

Após a análise do livro Headway Academic Skills pela co-
ordenadora pedagógica responsável pelas formações em IFA dos 
professores do IsF/UFRGS e pelas autoras deste estudo, iniciamos 
o planejamento dessa formação. Ela foi realizada em três etapas, 
que estão descritas a seguir.

Etapa 1: Desenvolvimento de tarefas a partir de um texto

Ao iniciar a preparação dessa formação pedagógica, que ti-
nha como objetivo preparar os professores do IsF/UFRGS para a 
utilização do LD Headway Academic Skills Reading, Writing, and 
Study Skills com os alunos dos cursos de IFA, percebemos que se-
ria importante refletir sobre como apresentar/elaborar uma tarefa 
aos alunos, tendo como ponto de partida um texto. Os LDs, em 
muitos casos, não apresentam tarefas completas sobre um deter-
minado texto (seja escrito ou falado), necessitando de adaptação ou 
de complementação do professor. Esse era um aspecto importante 
para discutirmos com os professores participantes, visto que, ten-
do consciência das limitações das tarefas como são propostas, eles 
pudessem mudá-las de acordo com seus contextos.

Para refletirmos sobre os passos que geralmente são utiliza-
dos para se apresentar um texto aos alunos, fizemos uma demons-
tração de uma tarefa, que foi retirada do LD Headway Academic 
Skills Reading, Writing, and Study Skills nível 1. Os passos que 
utilizamos para apresentar a tarefa de leitura foram baseados em 
Brown (2001), Ur (1996) e Harmer (2001) e consistem em:

1.  Introdução do tópico: uma discussão ou um jogo para in-
troduzir o assunto ao qual o texto se refere. Nesta etapa, 
os alunos ainda não entraram em contato com o texto.
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2.  Ensino de vocabulário: selecionam-se palavras-chaves de 
difícil entendimento para ensiná-las antes da leitura do 
texto. Diversas técnicas podem ser utilizadas, como ima-
gens, sinônimos, antônimos.

3.  Tarefa de pré-leitura: trazer uma tarefa que seja relacio-
nada às informações contidas no texto. Pode ser a leitura 
do título do texto ou a análise das imagens para discutir 
sobre qual assunto se refere, antes de ler.

4.  1ª tarefa de leitura: geralmente uma tarefa mais ampla, 
sem que o aluno tenha que se deter a detalhes das infor-
mações.

5.  2ª tarefa de leitura: uma tarefa mais complexa, que exige 
a busca por informações mais detalhadas do texto.

6.  Tarefa de pós-leitura ou fechamento: a partir das informa-
ções do texto, os alunos criam algo utilizando a língua-al-
vo para responder ao texto de alguma forma.

É importante salientar que essas etapas não são regras e 
podem ser modificadas de acordo com o texto ou o contexto; são 
direcionamentos para que o aluno esteja mais preparado para a 
leitura do texto.

Assim, durante a aula-demonstração, alguns professores 
participaram como alunos e outros como observadores. Após o tér-
mino, houve uma discussão em que eles tiveram de relatar quais 
foram os passos utilizados para esta aula de leitura e escrita para 
que, então, pudéssemos realizar a próxima etapa da formação: 
analisar uma das unidades do LD e propor adaptações para utili-
zação em sala de aula.

Etapa 2: Análise do LD e propostas de adaptação

Na reunião seguinte, retomamos os passos para uma aula de 
leitura e escrita e criamos definições, em conjunto, sobre os possí-
veis significados de cada uma delas. Depois, pedimos que os profes-
sores se reunissem em duplas ou trios e escolhessem uma das dez 
unidades do LD. 
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O objetivo desta etapa era que eles analisassem as tarefas 
do LD quanto às suas adequações e inadequações; propusessem 
adaptações para aquilo que eles considerassem relevante e, por 
fim, criassem um plano de aula utilizando as partes de reading 
e writing da unidade selecionada para apresentar aos colegas na 
reunião seguinte.

Etapa 3: Apresentação dos planos de aula com base no LD

Aqui, os professores tiveram a oportunidade de relatar os 
seus planos de aula com base em uma unidade do livro Headway 
Academic Skills e propor ideias de adaptação para que o livro esti-
vesse mais conectado com a realidade do contexto dos seus alunos. 
Todas as duplas apresentaram os seus planos e, após cada exposi-
ção, os colegas e/ou a coordenadora forneceram sugestões para a 
melhoria dos planos de aula. 

Um exemplo de adaptação realizada por uma dupla foi em 
uma tarefa de pré-leitura, que tinha o intuito de ensinar aos alu-
nos algumas palavras consideradas mais difíceis do texto. As pa-
lavras selecionadas no LD eram, no entanto, muito parecidas com 
palavras em língua portuguesa; por isso, os professores escolheram 
outras palavras que estudantes brasileiros de inglês em nível bási-
co poderiam considerar mais complicadas.

Enquanto as duplas/trios mostravam o que haviam prepa-
rado, a coordenadora e nós tomávamos notas. Depois que todos já 
haviam apresentado, a coordenadora dispensou os professores, e 
nós três, junto com um doutorando que realiza sua pesquisa no 
NucLi, discutimos cada um dos planos de aula para que a coorde-
nadora, posteriormente, pudesse oferecer um feedback para eles do 
que estava bom e do que precisava ser melhorado nos planos. Essa 
orientação seria feita entre a coordenadora e as duplas/trios em um 
horário além da reunião semanal com todo o grupo. Alguns desses 
retornos foram feitos mais informalmente, quando os professores 
nos encontravam na sala dos professores ou pela Faculdade.
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4.2 Reflexões sobre a Condução da Formação

Em relação à etapa 01, foi importante apresentar de forma 
sistemática as diversas maneiras de adaptar o LD na preparação 
de aulas, até para que os professores lembrem de que existem ou-
tras formas além de adicionar materiais, simplificar exercícios, 
entre outros, conforme mencionado na seção 2. Além disso, con-
sideramos relevante organizar os passos de uma aula para que os 
participantes pudessem ter uma linha de pensamento ao prepa-
rar as suas aulas e, assim, elaborar seus planos de uma maneira 
mais crítica e reflexiva sobre o que eles querem ou não propor para 
aquele encontro. Ademais, apresentar esses passos de uma forma 
prática foi capaz de mostrar para os professores que é possível co-
locá-los em prática.

A etapa 02 foi uma continuação e uma forma de “colocar a 
mão na massa” sobre os conceitos que já haviam sido discutidos 
e apresentados em formato de aula. Os professores puderam reu-
nir-se por afinidade e desenvolver seus planos com bases teórica e 
prática, buscando ir além do que é proposto no LD, algo que pode 
ser útil para qualquer curso que eles oferecerem no futuro em qual-
quer contexto. Ainda, houve professores que tiveram de sair mais 
cedo da reunião em que ocorreu a etapa 01, então foi conveniente 
retomar os passos e elaborar suas definições para que todos pudes-
sem participar igualmente da tarefa proposta.

Por fim, na etapa 03, a discussão entre professores e coorde-
nadora sobre os planos de aula foi decisiva para pensar as possí-
veis adaptações para aquelas unidades e também para conhecer o 
novo material didático que eles usariam em sala de aula logo em 
seguida. Se há a escolha de utilizar um LD, é crucial que os pro-
fessores o conheçam, o manuseiem, saibam os seus pontos fortes 
e fracos para elaborar suas aulas conhecendo o material que têm 
em mãos. Além do mais, o feedback da coordenadora pode oferecer 
aprendizados relevantes tanto para os professores quanto para a 
coordenadora, afinal ambos saem com ideias diferentes daquela 
interação.
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5 Considerações finais

A realização dessa formação proporcionou aos professores 
subsídios para adaptarem o LD no planejamento de suas aulas, 
assim como para planejarem unidades didáticas de uma forma 
mais estruturada, com base nos passos apresentados durante as 
reuniões. Eles puderam conhecer o LD e tiveram a oportunidade 
de começar a desenvolver e adaptar seus materiais com mais au-
tonomia. 

Ainda, a formação ajudou a desenvolver o pensamento crítico 
dos professores em relação às tarefas propostas pelo LD, apresen-
tando alternativas para adaptarem o que julgarem necessário em 
suas turmas. Para nós autoras, participar da formação de profes-
sores foi uma experiência significativa, que possibilitou retornar 
ao contexto do IsF o resultado dos nossos trabalhos acadêmicos 
relacionados ao uso do LD em sala de aula.
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1 Introdução

O ensino de inglês na infância tem tomado dimensões muito 
maiores no cenário atual. O que, há tempos, era visto como algo 
desnecessário ou exagerado, vem tomando lugar de destaque na 
vida das crianças. Os pais tem procurado escolas de idiomas cada 
vez mais cedo e, pela importância que passou a ter, o ensino des-
ta língua na escola básica tem sido foco de muitos estudos e pes-
quisas. A este respeito, Rocha (2007) afirma que o interesse pelo 
aprendizado da língua inglesa tem crescido mundialmente e há 
uma forte tendência que o processo de aprendizagem tenha início 
cada vez mais cedo.

É diante deste contexto que ressaltamos a importância do 
permanente aprimoramento da prática pedagógica dos professores 
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de línguas adicionais para crianças, especialmente o inglês (foco 
deste estudo). Portanto, tendo a busca por um ensino mais efetivo 
como uma preocupação constante, ao longo deste trabalho, tecere-
mos reflexões em torno dos desafios inerentes ao ensino de língua 
inglesa na infância.

Posteriormente, apresentaremos um apanhado de atividades 
lúdicas enquanto ferramentas para o ensino de língua inglesa pre-
viamente testadas por nós. A proposta teve como base nossas vi-
vências enquanto professoras deste idioma para crianças e, princi-
palmente, nossa vontade de colaborar com outros professores que, 
assim como nós, querem tornar sua prática pedagógica divertida e 
significativa.

2 Reflexões sobre o ensino de inglês na 
infância

É diante do cenário educacional atual, no qual a procura por 
instituições de ensino de língua inglesa tem se dado cada vez mais 
cedo, que se destaca a relevância das reflexões em torno do ensino 
de inglês na infância aqui apresentadas. 

2.1 A criança enquanto aprendiz de uma língua 
adicional

A criança, como todo o ser humano, é um sujeito social in-
serido histórica e culturalmente em uma organização familiar em 
determinada sociedade. Mas, em se tratando da criança aprendiz, 
algumas particularidades precisam ser ressaltadas. Segundo Ellis 
(2004) apud Rocha (2007), a criança é geralmente espontânea, 
curiosa e desinibida. A principal diferença entre o aprendiz adulto 
e a criança, ainda para Rocha (2007), apoiada nas ideias de Brown 
(2001) recai no foco de atenção de ambos, pois “o foco de atenção da 
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criança é espontâneo e periférico, enquanto o adulto consegue cons-
cientemente focar sua atenção nas formas da língua.” (ROCHA, 
2007, p. 282)

Segundo Piaget (1975), em seus estudos a respeito do desen-
volvimento cognitivo, a criança evolui internamente, transforman-
do atividades lúdicas, que é o concreto da vida delas, em lingua-
gem, que é o abstrato. Os estudos piagetianos entendem a criança 
como construtora ativa do conhecimento partindo da elaboração de 
hipóteses em relação ao seu meio. Em outras palavras, a criança 
constitui sua inteligência através de sua interação com o mundo, 
com esquemas mentais que possibilitam apreender a realidade. 
Tais afirmações nos levam a ressaltar, portanto, que a forma como 
a criança desenvolve o seu pensamento, tem implicações funda-
mentais no processo de aprendizagem de um língua adicional.

Caminhando nesta direção, chamamos atenção para o fato 
de que  a construção de sentidos por parte da criança é a melhor 
forma para se chegar a uma aprendizagem efetiva. Segundo Ca-
meron (2003), citado por Rocha (2007), a busca de sentido em torno 
de como a língua é usada, se dá, na infância, através da ação, na 
interação e com uma intenção, um propósito real. A aprendizagem 
de línguas na infância, portanto, jamais se constituirá por meio de 
formas linguísticas abstratas, como um sistema externo.

A respeito disso, enquanto discute o ensino e a aprendiza-
gem de línguas adicionais na escola, Almeida Filho (2008) ressalta 
que na abordagem contemporânea do ensino de línguas, o sentido 
ou a significação são requisitos centrais e acontecem por meio das 
relações. O autor destaca que “aprender uma língua nessa pers-
pectiva é aprender a significar nessa nova língua e isso implica 
entrar em relações com outros numa busca de experiências pro-
fundas, válidas, pessoalmente relevantes, capacitadoras de novas 
compreensões e mobilizadoras para ações subsequentes.”(ALMEI-
DA FILHO, 2008, p. 15).
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Compartilhando dessa visão, os referenciais curriculares das 
Lições do Rio Grande destacam que é necessário desvincular o en-
sino de língua adicional da ideia de aprender a língua para usar 
depois. Segundo este documento, “na aula de língua, se aprende a 
usar a língua para agir ali mesmo, com os outros já presentes, e 
realizar atividades individuais e coletivas para reconhecer-se e ser 
reconhecido como integrante do grupo do qual participa ou do qual 
quer participar.” (RIO GRANDE DO SUL, 2009) 

Assim, ressaltamos, com base em nossa experiência docente 
e nos estudos realizados, que dois pontos de vista devem ser leva-
dos em consideração quando se pensa no ensino de língua inglesa 
para crianças: de um lado, a criança, em busca de vivências, inte-
rações reais e dificilmente atraída pelas abstrações inerentes ao 
ensino da língua; de outro, o professor, que costuma ter três obje-
tivos básicos em relação aos seus alunos: que aprendam o máximo 
de inglês possível, que se sintam felizes por gostarem das aulas e 
que se comportem de uma maneira adequada. 

Dentro desta perspectiva, para que a aula de língua estran-
geira seja eficaz e prazerosa tanto para professores quanto para 
alunos, uma ferramenta é indispensável: o lúdico. E é com base 
nas concepções discutidas até aqui, que a partir deste ponto abor-
daremos o lúdico como ferramenta na tarefa de proporcionar às 
crianças momentos de interação e de prática contextualizada da 
língua inglesa com o intuito de promover a construção de sentidos 
e, desta forma, uma aprendizagem significativa. 

2.2 A importância do lúdico no processo de 
aprendizagem

Na busca da significação e da formação de sentidos pela 
criança, o alvo do  ensino de língua adicional na infância é o sa-
ber fazer em atividades lúdicas por meio do idioma. Ao abordar os 
jogos e brincadeiras para o ensino-aprendizagem de línguas, Ro-
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cha (2007) embasada em Silva (1997), afirma que estas atividades 
criam oportunidades de negociação de significados e, desta forma, 
fazem com que a criança queira se comunicar para garantir sua 
participação.

Além de gerar esta motivacão, os jogos, enquanto recursos 
pedagógicos, promovem o desenvolvimento da linguagem, do pen-
samento, da socialização e da iniciativa, preparando os alunos en-
quanto cidadãos. Para Rocha (2007), alinhada ao pensamento de 
Cardoso (1996), o jogo como parte integrante do ensino de línguas 
adicionais, consiste em uma atividade organizada que apresenta 
um objetivo claro, uma tarefa, e um conjunto de regras a serem se-
guidas. Segundo a autora, a vontade de alcançar o objetivo estabe-
lecido e a necessidade de seguir as regras propostas proporcionam 
uma situação de comunicação real entre os participantes

Mas ao abordarmos o lúdico, estamos fazendo referência não 
só aos jogos pedagógicos, queremos nos referir também às brinca-
deiras, canções, rimas, dramatizações, contações de história e tudo 
que possa mexer com o imaginário infantil de forma divertida. 
Nosso objetivo principal, neste trabalho, é ressaltar a importân-
cia do lúdico nas aulas de língua adicional e, com essa finalidade, 
apontamos novamente Rocha (2007) que afirma que “tais práti-
cas podem ser consideradas atividades sociais, que envolvem o uso 
da linguagem de forma culturalmente organizada e que seguem 
padrões convencionais, de modo interativo, processual, flexível e 
dinâmico.” (ROCHA, 2007, p. 301).

Portanto, o brincar e outras atividades lúdicas em geral ca-
racterizam importantes ferramentas ao professor de língua adicio-
nal que busca o desenvolvimento pleno de seus alunos. Segundo 
Maluf (2003), “brincar é: comunicação e expressão, associando pen-
samento e ação; um ato instintivo voluntário; uma atividade explo-
ratória; ajuda às crianças no seu desenvolvimento físico, mental, 
emocional e social; um meio de aprender a viver e não um mero 
passatempo.” (MALUF, 2003, p. 17).
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3 Desenvolvimento

É com base nas ideias aqui brevemente discutidas que apre-
sentamos a seguir algumas atividades lúdicas previamente testa-
das por nós durante nossa prática enquanto professoras de língua 
inglesa para crianças. 
Gostaríamos de lembrar que o que será aqui apresentado faz parte 
de uma coletânea muito maior de ideais. Em decorrência da neces-
sidade de manter o texto conciso, a opção pelos jogos e brincadeiras 
aqui descritos, ocasionou a exclusão de muitas outras atividades 
que gostaríamos  de socializar. Esperamos ter a oportunidade de 
incluir em trabalhos futuros todas as ideias que não puderam ser 
veiculadas por este texto.

Com a finalidade única de atingir nosso principal objetivo 
que é apresentar e explanar o maior número possível de atividades 
lúdicas que possam ser aproveitadas por outros professores, dei-
xamos de lado a preocupação com a contextualização destas ativi-
dades. Ressaltamos que, ao lançar mão das ideias propostas neste 
trabalho, é de suma importância que o professor as contextualize 
levando em conta a realidade de seus alunos e os objetivos princi-
pais de seu planejamento.

Lembrando nosso dia a dia em sala de aula e o contato com 
as crianças, enfatizamos a importância da aplicação de atividades 
curtas a fim de manter as crianças interessadas, pois sabemos que 
propostas muito demoradas podem desmotivá-las e fazer com que 
percam o foco e a atenção. Outro fato a ser ressaltado é a necessida-
de de alternar atividades dinâmicas e atividades que exijam mais 
concentração. O lúdico somente não levará a um bom resultado. A 
brincadeira, os jogos, as canções precisam permear atividades de 
escrita, desenho ou que promovam outras habilidades.

Com base nestes importantes fatores, esperamos que você, 
professor que nos lê neste momento, possa fazer bom uso das ativi-
dades que seguem.
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3.1 Hangman e suas variações

Esta atividade, apesar de antiga, é adorada pelas crianças 
e pode ser utilizada como warm up ou também no final da aula, 
ocupando aqueles minutinhos que sobraram.  O mais importante 
neste caso é adaptá-la ao que está sendo estudado, lançando mão 
das variações possíveis. Algumas sugestões de adaptação são: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outra variação, que motiva muito os alunos é a “Save the teacher”, na qual eles precisam 

acertar a palavra para que o teacher não se afogue. Para desenvolver esta variação, o professor se 

desenha no quadro e conta brevemente que não sabe nadar e que está passeando perto de um 

lago. Diz, além disso, que conta com a ajuda da turma para não se afogar. Então, a cada letra 

errada, a água do lago sobe e, gradativamente, vai cobrindo a imagem do professor no quadro até 

que os alunos acertem a palavra e consigam salvá-lo. 

 Independente da variação escolhida, para deixar a atividade ainda mais divertida, é 

possível desenhar um balão de fala no qual a pessoa que está sendo salva possa se manifestar. No 

decorrer do jogo, a fala do balão vai sendo trocada conforme os aconteciementos: “Please, help 

me!”; “Oh, no! I’m gonna fall!”; “C’mon, try harder!”, Fast! I’m afraid of….”; “Thank you 

very much for your help!”. Além disso, o rosto da pessoa em perigo pode ser modificado, 

expressando diferentes sentimentos. Com uma simples mudança ela pode estar feliz, triste, 

chorando, etc. 

 

e r a s e   t h e   b r i d g e 

r u b    o u t   t h e   l i n e s g o    d o w n   t h e   s t a i r s 

Outra variação, que motiva muito os alunos é a “Save the te-
acher”, na qual eles precisam acertar a palavra para que o teacher 
não se afogue. Para desenvolver esta variação, o professor se dese-
nha no quadro e conta brevemente que não sabe nadar e que está 
passeando perto de um lago. Diz, além disso, que conta com a ajuda 
da turma para não se afogar. Então, a cada letra errada, a água do 
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lago sobe e, gradativamente, vai cobrindo a imagem do professor 
no quadro até que os alunos acertem a palavra e consigam salvá-lo.

Independente da variação escolhida, para deixar a atividade 
ainda mais divertida, é possível desenhar um balão de fala no qual 
a pessoa que está sendo salva possa se manifestar. No decorrer 
do jogo, a fala do balão vai sendo trocada conforme os acontecie-
mentos: “Please, help me!”; “Oh, no! I’m gonna fall!”; “C’mon, try 
harder!”, Fast! I’m afraid of….”; “Thank you very much for your 
help!”. Além disso, o rosto da pessoa em perigo pode ser modificado, 
expressando diferentes sentimentos. Com uma simples mudança 
ela pode estar feliz, triste, chorando, etc.

3.2 Poncho Carrancho

Poncho Carrancho é um personagem imaginário mexicano, 
que pode nos auxiliar na memorização dos mais variados itens de 
vocabulário e estruturas. Caso se esteja trabalhando com profis-
sões, por exemplo, deve-se listar no quadro o número de profissões 
correspondente ao número de alunos na turma e sortear as mes-
mas profissões entre os alunos. 

O professor inicia a brincadeira afirmando: “Poncho Carran-
cho is a (doctor).” O aluno que tiver sorteado a profissão (doctor) 
deve se manifestar, dizendo: “No. Poncho Carrancho isn’t a (doc-
tor). He’s a (farmer).” É, então a vez do aluno que sorteou a palavra 
farmer participar. E assim por diante até que todas as profissões 
tenham sido mencionadas. É importante que os alunos entendam 
que só podem utilizar as profissões listadas no quadro.

Para que a brincadeira fique mais divertida, pode-se estabe-
lecer, no início do jogo, a regra de que o último a participar deve 
usar o chapéu ou o bigode do Poncho Carrancho. É possível também 
utilizar o jogo para  trabalhar com comida (Poncho Carrancho do-
esn’t like eggs. He likes cakes.), esportes (Poncho Carancho doesn’t 
play tennis. He plays rugby.), ações no passado (Poncho Carrancho 
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didn’t see his friends yesterday. He went to school.) e outros tantos 
tópicos lexicais e gramaticais.

3.3 Around the World

“Around the world” é um jogo divertido e desafiador, que ser-
ve para revisar qualquer conjunto de vocabulário. Em geral, é mais 
interessante quando praticado em turmas maiores, e o ideal é que 
seja jogado em uma sala ampla, onde os alunos possam sentar em 
círculo. 

Para iniciar a brincadeira, um aluno deve ficar em pé, atrás 
do colega que estava sentado à sua direita. Estes dois serão ad-
versários nesta rodada. O professor mostra uma figura (parte do 
vocabulário a ser revisado) e o primeiro a falar a palavra corres-
pondente à figura em inglês, ganha o direito de continuar dando a 
volta no círculo. Se for aquele que estava de pé, simplesmente vai 
para trás do próximo colega à direita. Se for aquele sentado, vai 
para trás do colega à sua direita e deixa seu lugar para o aluno que 
estava em pé. O objetivo do jogo é que algum aluno consiga dar a 
volta toda no círculo até chegar novamente no lugar em que estava 
no início da brincadeira.

Com alunos de níveis mais avançados pode-se propor defi-
nições, para que os alunos descubram a palavra. Ou, ao invés de 
figuras, é possível desafiar os alunos com perguntas de respostas 
simples, por exemplo. 

3.4 Sink or Swim

O jogo “Sink or swim” é uma ótima ferramenta para revisão 
de conteúdos. Normalmente, criamos uma série de perguntas com 
base no que queremos revisar, mas também é possível jogar utili-
zando imagens ou definições com foco apenas no vocabulário.
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A dinâmica do jogo consiste em defender o seu grupo e tentar 
afundar o grupo oponente. Todos os alunos, divididos em dois gru-
pos, ficam em pé atrás de suas classes. O professor coloca uma mú-
sica animada e disponibiliza um objeto de sua preferência para que 
os alunos passem de mão em mão. Quando a música para, o aluno 
que está com o objeto precisa responder a uma pergunta. Se errar, 
afundou, ou seja, senta e está fora da brincadeira. Se acertar, pode 
escolher um aluno do outro time para afundar. O vencedor será o 
time que conseguir afundar todos os integrantes do grupo oposto e 
terminar com alguns integrantes ainda em pé.

Esta atividade pode ser associada à action song “Swimming, 
swimming”, que é facilmente encontrada na web.

3.5 Four Corners

A brincadeira dos “Four corners é tão simples que parece im-
possível fazer tanto sucesso entre as crianças. Trata-se de estabe-
lecer uma palavra ou um conjunto delas para cada canto da sala 
de aula. Geralmente colamos as figuras correspondentes em cada 
canto para que fique mais claro para os alunos. Então, se nosso 
tópico é animals, um canto pode ser o do lion, o outro do tiger, e os 
outros do elephant e do hippo.

Ao comando do professor, cada aluno deve escolher um canto 
para ficar. Quando todos estão posicionados, o professor sorteia o 
nome de um animal e os alunos que estiverem no canto daque-
le animal, têm que sair da brincadeira. Os alunos que haviam se 
posicionado nos cantos dos outros três animais são convidados a 
escolherem um novo canto e assim sucessivamente até que reste 
apenas um aluno, o “vencedor” da brincadeira.

Assim como as outras atividades propostas, esta pode ser 
adaptada para qualquer tópico que esteja sendo estudado. Com 
crianças maiores, pode-se ainda aumentar o número de palavras 
em cada canto aleatoriamente ou até mesmo agrupá-las, sorteando 
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apenas o grupo ao qual pertencem como, por exemplo grupos de 
tipos de comida: dairy – milk, yoghurt, cream; vegetables – broccoli,  
cucumber, carrot; snacks – popcorn, cookies, cake; grains: rice,  
beans, pasta. 

3.6 Paper Airplanes 

Mais uma brincadeira que caracteriza uma ótima ferramen-
ta para a revisão de conteúdos. O professor precisará de uma lista 
de perguntas em torno do que quer revisar e folhas de papel para 
que cada aluno faça o seu paper airplane. Então, a turma é dividi-
da em dois grupos e, à medida que os alunos acertam as perguntas, 
eles têm a oportunidade de jogar o seu avião para conquistar pon-
tos para sua equipe. 

A parte mais divertida da brincadeira está no fato de que o 
professor estabelecerá pontuações diversas para diferentes lugares 
nos quais o avião pode parar. Por exemplo, “On the table: 5 points”, 
“Under the chair: 10 points” entre outros dependendo de cada sala 
de aula.

3.7 The DOT Game

O Dot game é um jogo muito versátil, visto que pode ser usa-
do com os mais variados tipos de perguntas. É desafiador, pois para 
ganhar não basta acertar a pergunta que lhe é feita, é necessário 
raciocínio lógico para ligar os pontos certos. 

Antes de iniciar o jogo, o professor deve fazer uma série de 
pontos no quadro, como no exemplo a seguir (a quantidade de pon-
tos varia de acordo com o número de alunos e de perguntas):

A turma deve ser dividida em grupos, sendo que cada um de-
les recebe uma caneta ou giz de cor diferente. O ideal é que sejam 
dois ou três grupos. Cada vez que um grupo acerta uma resposta, 
tem direito a ligar dois pontos no quadro (em linha horizontal ou 
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vertical). Quando um grupo conseguir ligar quatro pontos, forman-
do um quadrado, deve identificá-lo com o nome ou número do gru-
po. O objetivo é formar o maior número de quadrados durante o 
jogo.

3.8 Hidden Friend

A brincadeira do Hidden friend funciona muito bem, princi-
palmente com turmas grandes e pode ser utilizada com alunos em 
fase de pré-alfabetização, pois não envolve escrita. Além de possi-
bilitar o trabalho com vocabulário específico também oportuniza o 
debate sobre valores como o respeito e a amizade.

Inicialmente, como em qualquer amigo secreto, cada aluno 
sorteia o nome de um colega a quem deve “presentear”. Pensando 
no amigo sorteado, cada um desenha o presente que gostaria de 
dar. Pode-se estabelecer uma categoria de presentes, conforme o 
que se quer trabalhar: brinquedos, comida, roupas, etc. 

Após a elaboração dos presentes, cada colega deve ir à frente 
da classe e chamar seu hidden friend. Caso já sejam capazes, po-
dem descrever o colega sorteado para que os demais adivinhem. 
Mas se isto não for possível, ao entregar o presente podem utilizar 
apenas as estruturas: “Here’s a (green bike) for you.” e “Thank you!”  

3.9 Mr. Crocodile, can I cross the river?

Esta brincadeira garante muita diversão e dinamicidade. A 
proposta é utilizar cordas ou até mesmo fita adesiva para transfor-
mar o chão da sala de aula em um rio, demarcando suas margens. 
As crianças, então, ficam em pé formando filas ao longo das duas 
margens. Um dos alunos é escolhido para ser o Mr. Crocodile, fi-
cando, assim, dentro do rio.  

A brincadeira se desenvolve à medida que os alunos pergun-
tam, todos juntos, “Mr. Crocodile, can I cross the river?” e o alu-
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no que está na posição de crocodile determina uma condição para 
deixá-los atravessar. As condições podem variar, por exemplo, se 
o professor entregar um flashcard para cada aluno é possível di-
zer “Only if you have the apples”, se a turma tiver confeccionado 
máscaras, as condições podem seguir o modelo “Only if you are an 
elephant” ou, ainda, de acordo com informações pessoais, dizendo 
“Only if you like carrots”. Assim, os alunos que se encaixarem na 
condição apresentada pelo Mr, Crocodile, podem atravessar o rio, 
mas devem fazer isso com cuidado para não serem pegos, se não 
acabam se transformando no próximo Mr. Crocodile.

A brincadeira funciona muito bem  ao ser associada à música 
Mr. Crocodile (Animals song for children), disponível na web. Ao 
trabalhar com a música, finja ser o crocodile enquanto as crianças 
imaginam ser os outros animais. Aos alunos normalmente adoram.

3.10 Wall Board Games 

Os wall board games nada mais são do que jogos de tabulei-
ro adaptados para serem jogados por um grupo grande de alunos, 
mediados pelo professor. A ideia é que cada professor crie o seu 
jogo, de acordo com o conteúdo estudado, o que fica ainda mais in-
teressante quando associado a atividades de contação de histórias. 
Sugerimos também, se possível, o uso de um dado gigante, como o 
jogo. 

Ao criar seu wall board game, o professor deve planejar di-
ferentes tipos de “casas” que podem incluir situações que levem o 
aluno a avançar ou retroceder no jogo de forma contextualizada, 
seja na história ouvida anteriormente ou nas questões que se está 
desenvolvendo em aula no momento e “casas” que apresentem ta-
refas a serem cumpridas a fim de conquistar sua permanência na-
quele ponto do jogo, tendo o retrocesso no tabuleiro como punição 
para tarefa não cumprida, entre outras. Por exemplo, ao jogarem o 
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wall board game depois de ouvirem a história do Wizard of Oz, os 
alunos se deparam com situações como: 

– You found the rainbow... Say three colours!
– Oh, no! A tornado! Turn around three times!
– Wow! The scarecrow’s got a brain. Go ahead three bricks!
– Great! The lion’s got a heart! Hug a friend and say “I love 

you!”
– You met the Tin Man! Say three parts of the body!
– Uh-oh... you were caught by the wicked witch! Go back 

three bricks!
No caso desse jogo, cada espaço era um “yellow brick” e cada 

grupo representava os personagens Dorothy ou Toto em seu cami-
nho de volta para casa, como na história.

4 Considerações finais

Com base nos estudos realizados, ressaltamos, mais uma 
vez, que o ensino de língua inglesa deve ser divertido e significativo 
ao mesmo tempo. A utilização de jogos, músicas, histórias e brinca-
deiras faz com que a criança tenha um contato mais contextualiza-
do com a língua e possa achá-la muito mais interessante. Sabe-se 
que quanto mais a criança se engajar, por sua própria vontade, em 
aprender uma língua adicional, maior a chance de incorporar vo-
cabulário novo e desenvolver suas habilidades comunicativas sem 
precisar se esforçar como fazem os adultos para assimilar a língua. 
É o que chamamos de aprender brincando.

Maluf (2003) afirma que, “quando brincamos exercitamos 
nossas potencialidades, provocamos o funcionamento do pensa-
mento, adquirimos conhecimentos e estresse ou medo, desenvol-
vemos a sociabilidade, cultivamos a sensibilidade, nos desenvolve-
mos intelectualmente, socialmente e emocionalmente.” (MALUF, 
2003, p. 21) Portanto, acreditamos que se o brincar fizer parte da 
aula de língua inglesa na infância é muito mais provável que ela 
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seja significativa e promova, não só o aprimoramento das habilida-
des linguísticas, mas também o pleno desenvolvimento dos alunos 
enquanto seres humanos e sujeitos sociais.

Então, esperamos que as atividades propostas no decorrer 
deste trabalho possam ser incorporadas à prática pedagógica de 
professores que, assim como nós, acreditam que ao inserir o brin-
car em suas aulas, podem promover a construção de sentidos por 
parte das crianças e torná-las sujeitos de seu próprio aprendizado 
em um ambiente educativo estimulante que deixará marcas pro-
fundas na formação integral do aluno.
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LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL 
AUXILIADA POR LAS TDIC EN EL 

SISTEMA APAC COMO ELEMENTO 
RESOCIALIZADOR

Rogério Alexandre das Dores*

1 Introducción

Hace algunos años estamos viendo un cambio significativo en 
el sistema carcelario brasileño, lo que nos hace repensar la situa-
ción de los condenados que deben ser reintegrados a la sociedad, ya 
que las prisiones comunes no cumplen con el papel más importante 
de todos, que es la resocialización y reintegración de los que come-
tieron algún delito.

En el método APAC los recuperandos cumplen sus condenas 
en el Centro de Reintegración Social (CRS / Masculino y Femeni-
no) donde hay dos pabellones: uno destinado al régimen cerrado y 
otro al semiabierto (interno y externo), no frustrando la ejecución 
de la pena. El establecimiento del CRS le ofrece al recuperando 
la oportunidad de cumplir la pena próximo a su núcleo afectivo, o 
sea, familia, amigos y parientes, facilitando la reintegración social, 
respetando la ley y los derechos del condenado. 

*  Rogério Alexandre das Dores é especialista em Tecnologias de Informação e 
Comunicação para o Ensino Básico (TICEB) e graduado em Letras pela Faculdade CCAA 
- Rio de Janeiro. É professor particular de Língua Espanhola, realiza trabalho voluntário 
na mesma área na APAC, voltado para a valorização humana.



219

Rogério Alexandre das Dores

Para el CRS la ayuda mutua, la educación y los estudios de-
ben hacer parte del contexto de valorización humana, una vez que 
a nivel mundial es grande el número de condenados que tienen de-
ficiencias en este aspecto. En Brasil, la población reclusa presenta 
un promedio del 75% de analfabetos o semianalfabetos. Pensando 
en ese gran número, osamos afirmar que la educación puede ser 
uno de los caminos para minimizar la exclusión y ayudar en la 
resocialización y reintegración de los encarcelados.

Antes de entender el concepto de resocializar es muy impor-
tante entender el concepto de socializar, ya que resocializar tiene 
el sentido de socializar nuevamente. La socialización es aprender 
y eso es un proceso social que ajusta informaciones personales a 
través de su propia motivación o de otro, perspicacia, propuesta y 
dedicación consciente o subconsciente. La adquisición, la transmu-
tación y la evolución/aplicación son el resultado de cambios perma-
nentes que el aprendizaje deja en nuestro comportamiento. 

Al iniciar el proceso de aprendizaje, cada ser humano se uti-
liza de lo que capta de su cotidiano para actuar en ese entorno 
a medida que aprende con el resultado de sus actuaciones. En el 
ambiente escolar, el profesor puede auxiliar a sus educandos a de-
sarrollar competencias comunicativas al nivel de las lenguas ma-
terna y extranjeras, a fin de promover la concientización y la (auto) 
crítica, en una lógica de agregar la ciudadanía y el (re) conocimien-
to de otras culturas, visando la interculturalidad a través de la 
participación en las actividades por él propuestas, que los llevará 
a conocer mucho más sobre su propia cultura, pudiendo de esa ma-
nera, identificar lo que es y lo que no es relevante para tal proceso.

Estar en contacto con otras culturas le posibilita al alumnado 
enriquecer su conocimiento de mundo y, al acrecer ese pensamiento 
a la enseñanza de idiomas, el profesor pode hacer con que el apren-
diz reflexione sobre su relacionamiento en los diferentes segmentos 
de la sociedad en la que vive, amenizando el prejuicio, lo que daría 
lugar al respeto que nos lleva al entendimiento de los múltiples re-
lacionamientos entre los más diferentes grupos sociales.
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El aprendizaje de un idioma es visto como un proceso de socialización 
en comunidades discursivas específicas. Bajo ese ángulo, los alumnos 
deben ser encorajados a participar de la interacción social auténtica a 
fin de poder practicar situaciones comunicativas fuera del contexto del 
aula. Eso se hace posible a través de la colaboración entre alumnos en 
tareas y proyectos auténticos al aprender simultáneamente el conteni-
do y la forma lingüística. (FRANCO, 2010, p. 5)1.

Sabemos que muchos son los obstáculos que los profesores 
enfrentamos en las instituciones carcelarias debido a las restriccio-
nes que las mismas imponen a los reclusos. Sin embargo, en APAC 
es un tanto diferente pues lo que se espera es que cada uno de los 
encarcelados pueda estudiar para que se amplíe sus conocimien-
tos y oportunidades  al cumplir sus condenas. El método APAC se 
compone de un conjunto de elementos que los recuperandos deben 
seguir  para mantener una buena convivencia entre ellos.  

Para el desarrollo de este trabajo elegimos los elementos 2 
(recuperando ayudando a recuperando) y 7 (valorización humana) 
que son muy importantes para que se pueda explicar el funciona-
miento de las clases y nuestros objetivos. También vamos a utilizar 
algunas actividades que podrán ser aplicadas durante todo o curso, 
que nos van a ayudar a mostrar la funcionalidad de las mismas, 
dando embasamiento a lo que proponemos. 

2 Las nuevas tecnologías aplicadas a la 
educación 

2.1. Las herramientas de producción colaborativa en 
las clases E/LE

La producción de conocimiento, de búsqueda de informacio-
nes actualizadas debe ser realizada de manera colaborativa para 
que se pueda posibilitar una comunicación multidireccional, visan-

1 Traducción nuestra.
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do ampliar el potencial de autoría de cada participante. Garbin 
(2010) afirma que “la colaboración es un proceso de construcción 
conjunta, en la cual un grupo de personas tiene un objetivo en co-
mún a ser alcanzado y, de manera colectiva, deben tomar decisio-
nes y actitudes para alcanzarlo.” La autora también afirma que “el 
impacto del desarrollo tecnológico sobre las formas de vida social 
(educación, comunicación, trabajo, ocio, relaciones personales, fa-
miliares, cultura, imaginario, identidades, etc.) es incuestionable.” 
Si trabajamos con los alumnos, incentivándolos a involucrarse en 
las actividades propuestas, producción y corrección conjunta de 
textos, resolución de problemas, investigación, podemos encontrar 
soluciones más eficientes para los problemas que puedan surgir. 

Scheyerl (2006), afirma que “es fundamental la exploración 
de nuevas estrategias didácticas que den oportunidad a la reflexi-
ón y la revisión de prácticas en el contexto del aula de LE, tornando 
el aprendizaje de lenguas un espacio transformador de actitudes 
y valores y, principalmente, catalizador de la ascensión social del 
aprendiz.” Siquiera (2010) complementa diciéndonos que “con el 
advenir de los computadores y la diseminación de las tecnologías 
seductoras y cada vez más accesibles, como la internet, aún hay en 
muchas realidades educacionales, innúmeros problemas relaciona-
dos al proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras.” 
Pensando en el uso de los nuevos recursos tecnológicos, es necesa-
rio que en la educación se construyan nuevas concepciones pedagó-
gicas elaboradas bajo esa influencia, que resulten en prácticas que 
busquen en los diversos campos del sistema educacional minimi-
zar esos problemas, posibilitando a los involucrados en ese proceso 
la apropiación crítica de esas tecnologías para que las prácticas 
educacionales contribuyan para la inclusión digital, significando, 
enfáticamente, la práctica pedagógica.

Mota (2010) nos dice que la pedagogía multicultural cree en 
la valorización de las voces del sujeto/profesor y del sujeto/estu-
diante, así como en el desarrollo de la sensibilidad de escucha a las 
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múltiples otras voces, destruyendo la polarización de los saberes y 
asumiendo, a través del dialogismo, una perspectiva de construcci-
ón del  conocimiento de forma dialéctica y multidimensional.

3 Un reto al introducir las TDIC para la 
formación ciudadana en APAC

3.1 Metodología

Introducir las nuevas tecnologías para auxiliar en las clases 
de español es un gran desafío que tenemos pues hay restricciones 
en el sistema ya que los alumnos están en condiciones de privación  
de libertad y no pueden tener contacto con el mundo externo a tra-
vés de internet y los recursos tecnológicos son bastantes escasos 
pero lo que queremos es que tengan un mayor contacto con el mun-
do exterior, sin que pierda el foco principal que es que los recu-
perandos cumplan sus condenas, respetando las condiciones de la 
institución. 

Según Novo (2011), “la educación y la formación son impor-
tantes requisitos para el éxito de la reinserción de la población 
reclusa”, por eso estamos tratando de inserir actividades relacio-
nadas con las nuevas tecnologías en las APAC’s, a fin de que cada 
recuperando pueda tener un primer contacto o ampliar sus conoci-
mientos tecnológicos. 

Relacionar el proceso de enseñanza/aprendizaje de idiomas, 
observando la cuestión de la resocialización, en todos los ámbitos, a 
través de las TDIC, ayuda a mostrar que es posible enseñar/apren-
der idiomas de forma a que el profesor/estudiante aprenda más 
que hablar un determinado idioma, o sea, que también sean capa-
ces de comunicarse en cualquier situación en la que se encuentren 
y estimular el uso de la lengua en situaciones concretas es una 
de las mejores estrategias que se puede utilizar para la enseñan-
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za de un idioma, ya que incentiva la búsqueda de informaciones 
por parte de los alumnos. Para tal, las TDIC pueden ser utilizadas 
como recurso didáctico porque podrán motivarlos en ese proceso 
con relación al contacto con el otro, dinamizar las clases, además 
de facilitar y posibilitar la inserción de los alumnos en el contexto 
sociocultural y sociolingüístico del idioma estudiado.

Almeida Filho (2005), afirma que “el abordaje de enseñar, por 
su vez, se compone del conjunto de disposiciones de que el profesor 
dispone para orientar todas las acciones de la operación global de 
enseñar una lengua extranjera”. Por eso, es muy importante que 
el profesor sea capaz de observar, planear, producir y seleccionar el 
material a ser abordado, además de construir procedimientos para 
experimentar y evaluar el desempeño de los aprendices. 

Proponer actividades con el uso de recursos tecnológicos pue-
de ser una buena opción para que las clases sean más dinámicas 
y divertidas, ya que los alumnos están reclusos y esas actividades 
pueden ampliar su visión de mundo, además de posibilitarles con-
tacto con el mundo exterior, de manera educativa y placentera. 

Según Bidart (2009), “considerar los otros individuos e inte-
ractuar con ellos en el marco de los códigos sociales de comunica-
ción es el primer paso para la sociabilidad, pues es a partir de ahí 
que criamos medios para un convivio más próximo y respetuoso con 
nuestros semejantes.” No obstante, la sociabilidad va más allá, al 
indicar una propensión para el desarrollo y la manutención de las 
relaciones con los otros. Esas relaciones exceden las interacciones, 
ya que se repiten, perduran y adquieren una historia; tornándose 
singulares a medida que los autores ya no más son sustituibles.

Las nuevas tecnologías trajeron al escenario educacional una 
de las tareas más desafiadoras para los involucrados en el proceso 
educacional, que es la implantación de prácticas pedagógicas que 
sean innovadoras y los insieran, profundamente, en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje y al utilizar las TDIC, todos deben llevar 
en cuenta que son herramientas que deben estar a favor del pro-



224

La enseñanza de español auxiliada por las tdic en el sistema apac como elemento resocializador

ceso de enseñanza/aprendizaje, que posibilita romper límites en la 
construcción de nuevos saberes y en la reconstrucción de antiguos, 
pues todo conocimiento solo tiene validez si es capaz de provocar 
cambios.

3.2 Insiriendo actividades con TDIC para 
desarrollo de las habilidades comunicativas

Pensando en los dos elementos que estamos utilizando para 
desarrollo de este trabajo, todas las actividades están pensadas 
para a valorización humana y la ayuda mutua entre los alumnos 
para que todos tengan una efectiva participación en las clases y 
puedan ampliar sus conocimientos sobre sí mismo y disfruten al 
máximo el aprendizaje de otro idioma.

Creemos que el profesor debe posicionarse frente al proceso 
de enseñanza/aprendizaje y colaborar en su práctica para que los 
alumnos puedan tener conocimientos de los diversos factores cons-
titutivos de una cultura, incluyendo perspectivas y posicionamien-
tos diferentes, bien como la variedad de contextos en que la misma 
puede ocurrir. Para que el profesor asuma ese papel de mediador 
cultural, las tecnologías se hacen un instrumento importantísimo 
por posibilitar que se introduzcan temas de manera dinámica e 
interactiva. 

El uso de materiales provenientes de la tecnología, en sala 
de clases, es extremamente necesario. Según Paiva (2010), “el com-
putador y sus periféricos, incluyendo principalmente la internet, 
tienen tantas funciones que prácticamente toman el lugar de los 
materiales de sala de clases. Los acervos en línea son más exten-
sos que cualquier biblioteca, además de eso, ese ambiente puede 
perfectamente ser creado en un aula.” Esto no significa que las 
medias antiguas hayan perdido su valor, sin embargo, las clases se 
desarrollan, o deberían desarrollarse, concomitantemente con los 
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aparatos tecnológicos y sus ambientes; al final los diferentes tipos 
de medias y tecnologías están presentes en nuestro cotidiano sin 
siquiera atentarnos a ellos, todo es hecho por el computador o por 
la internet de la forma más rápida y simple que podría existir. 

Por ser este un tema de gran importancia en la sociedad en 
la que vivimos y de difícil realización, debido a los límites que hay 
en la institución, hemos preparado una serie de actividades que, 
posiblemente, serán realizadas durante el curso, ya que la mayoría 
de los  recuperandos no puede tener un contacto más profundizado 
con las nuevas tecnologías, principalmente cuando se trata de un 
contacto con el mundo exterior. Sin embargo, podemos percibir que 
hay gran interés de los mismos con relación a la  participación en 
las clases, realizando las actividades.

3.2.1 Actividad 1 - Presentaciones

Motivar a los alumnos que hablen de vida personal es una 
tarea bastante difícil, principalmente cuando se trata de los que 
están en situación de reclusión. En muchos casos ellos no quieren 
exponer su vida, pensando justamente en el prejuicio que tiene la 
sociedad, debido a sus condiciones. Sin embargo, cuando lo hacen, 
podemos ver que tienen muchas historias que contarnos y eso les 
puede ayudar a huir un poco de la rutina del encarcelamiento. Lo 
primero que debemos hacer es ganarles la confianza y mostrarles 
que no es necesario contar todo con detalles, luego incentivarlos 
a escribir en la lengua meta, siguiendo un guión básico para la 
consecución de la actividad. Enseguida, se hace la corrección de 
los textos entre ellos, con supervisión del profesor, para que haya 
mayor interacción, en clase. 
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3.2.2 Actividad 2 - Memorias

Las memorias hacen parte de nuestra vida y escribirlas nos 
lleva a reflexionar sobre las actividades que realizamos durante 
las clases, evaluar nuestro desempeño, ayudándonos en la tomada 
de decisiones a la hora de estudiar. Con eso, se podrá ampliar la 
habilidad comunicativa, oral o escrita en máxima amplitud, lo que 
les puede posibilitar una evaluación formativa del proceso de en-
señanza/aprendizaje. 

Para la realizar esta actividad, los alumnos tendrán acceso 
a algunos modelos de memorias, para que tengan idea de cómo 
realizarla, pudiendo haber consultas a sitios web con instruccio-
nes de cómo escribirla. Luego, van a comenzar a escribir su propia 
memoria, auxiliados por el profesor, ya que pueden surgir algunos 
problemas con relación a la gramática o el léxico. 

3.2.3 Actividad 3 - Investigación

Esta parte del trabajo será una de las más importantes, pues 
es donde los alumnos podrán profundizar sus conocimientos con 
relación a la cultura del otro y la suya. Es esa, también, una ma-
nera de profundizar los conocimientos que tenemos unos de otros y 
saber cómo convive determinada sociedad. Por eso, vamos a crear 
un cuestionario de interés mutuo, o sea, lo que más le importa al 
grupo, para que comencemos nuestra investigación. Preguntas ge-
nerales sobre algunos países de lengua en estudio serán lanzadas 
durante las clases para que los alumnos escojan cuáles son las más 
pertinentes para su conocimiento y, a partir de ahí, todos tendrán 
que buscar sus posibles respuestas y presentárselas a los colegas. 
Exactamente, en esta etapa los alumnos utilizarán sitios de bús-
queda para obtener más informaciones sobre la cultura del otro y 
herramientas de internet para intercambiarlas. 
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3.2.4 Actividad 4 - Dividiendo experiencias

Un pequeño texto puede traer informaciones importantes so-
bre la forma de vida de cada alumno, por eso motivarlos a escribir 
es una forma de saber un poco más de sus vidas.  Además, hay 
la posibilidad de que amplíen una de las habilidades lingüísticas 
en el proceso de aprendizaje que es la escritura, pues de esta ma-
nera se puede valorizar y considerar lo humanístico del proceso 
de enseñanza/aprendizaje, dirigir la utilización del texto para las 
necesidades particulares de los participantes en esta actividad, lle-
vándolo más allá de un mero recuento de lo ocurrido en las clases 
o talleres.

3.2.5 Actividad 5 - Charla entre amigos

Cuando nos abrimos para una charla informal nos estamos 
permitiendo conocer y podemos, también, conocer al otro que nos 
habla y escucha. Al utilizar los recursos tecnológicos tenemos la po-
sibilidad de estrechar las distancias y disminuir los prejuicios que 
tenemos con lo desconocido, aumentando el contacto con culturas 
diferentes a la nuestra. 

El acceso a internet, dentro del CRS es unos de los grandes 
obstáculos que encontramos pues los recuperandos deben estar in-
comunicados con el exterior, salvo por los conductos oficiales. De 
esta manera, esa es una de las actividades que demanda mayor 
cuidado por parte de los profesores, para que no haya futuros pro-
blemas. Sin embargo, tomando los debidos cuidados, es posible in-
serir esa herramienta para que se pueda aprender los hábitos del 
nativo de la lengua estudiada, podemos comprender aún más sobre 
su formación, sus costumbres y sus cualidades y defectos, dándo-
nos la posibilidad de que les enseñemos nuestras costumbres, con-
vivamos, desfrutemos y hagamos nuevos amigos.



228

La enseñanza de español auxiliada por las tdic en el sistema apac como elemento resocializador

4 Consideraciones finales

El dominio de una lengua extranjera es una demanda cre-
ciente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, que está en cons-
tante evolución, y con los recuperandos nos es nada diferente. Lle-
varles este tipo de conocimiento a los recuperando, utilizando las 
TDIC supone un gran desafío para los profesores de lengua que no 
deben interferir en el cumplimiento de las condenas, no dándoles 
más acceso que lo debido. Sin embargo, resulta una experiencia 
motivadora y enriquecedora que tiene como recompensa una acti-
tud positiva hacia el estudio de la lengua y mayores resultados en 
sus habilidades lingüísticas. 

Durante sus estudios, el alumno aprende un determinado 
idioma por medio de un proceso sociointeracional que lo auxilia 
en la absorción del conocimiento sistémico (competencia linguísti-
ca) y en cómo utilizarlo. En consecuencia de eso, el aprendizaje de 
idiomas transforma cada vez más el conocimiento sobre el lenguaje 
en sí, pues compara su lengua materna con la lengua extranjera, 
interaccionando en los procesos de construcción de significados en 
el nuevo idioma.

Es muy importante que quienes enseñan/aprenden idiomas 
estén lo más involucrados posible en ese proceso para que se pueda 
alcanzar un buen nivel de las competencias trabajadas durante 
los cursos, pues los factores que interfieren en el proceso de en-
señanza/aprendizaje de una lengua extranjera son múltiples. Tales 
factores, como la habilidad, la inteligencia, la motivación y las es-
trategias de comunicación y aprendizaje, pueden ser internos con 
relación a la capacidad del alumno; o externos, como el profesor, la 
situación de aprendizaje y el contexto social. De entre todos esos 
factores la motivación es el que ejerce un papel fundamental en 
ese proceso y dentro de esa perspectiva, la sustitución de un proce-
so que busque trabajar tan solo las estructuras gramaticales y lo 
tradicional, por un proceso plural, que busque toda la diversidad 
cultural y social en dicho proceso. 
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LAS MNEMOTECNICAS EN LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
DEL E/LE EN UN PROYECTO  

EN AMAZONIA

Jacqueline Augusta Leite de Lima*

1 Introducción

En 2016, en una clase de la asignatura titulada El Uso de 
Textos Literarios en la Enseñanza del Español, se discutió en el 
aula, del séptimo semestre de la graduación del magisterio de es-
pañol, textos que aportaban la importancia, la manera y el uso de 
los textos literarios en español en las clases de E/LE. El debate nos 
dejó claro que, es sabido que existe un rechazo en utilizar la lite-
ratura en la enseñanza, sea en el nivel básico o superior, sea en la 
lengua materna o, en este caso, en español, sin embargo creemos 
que este rechazo se basa en dos actitudes equivocadas que nos hace 
reflexionar si es posible utilizar los textos literarios en clases de E/
LE y si hay espacio para la literatura en las clases de español en 
la secundaria.

He aquí que en este mismo contexto de este séptimo semes-
tre, en esta misma graduación tenemos presente la realización del 
proyecto de pesquisa, enseñanza y extensión Guamá Bilingüe que 

* Estudiante de la graduación de licenciatura en lengua española de la UFPA (Universidade 
Federal do Pará). Es profesora/becaria en el proyecto Guamá Bilingüe que está vinculado 
a la UFPA. Desarrolla estudios en el ámbito de las herramientas de enseñanza y 
aprendizaje. E-mail: jacquelineleitedelima@gmail.com
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posee un enfoque social. El proyecto posee un material único desar-
rollado por su equipo técnico que elige texto corrientes y literarios 
para utilizar de aportes en la enseñanza del español para jóvenes 
entre 15 y 18 años, sin embargo el español sirve como fondo para 
una reformulación social, visto que estos jóvenes se encuentran en 
riesgo social. Tratando de tópicos como justicias con las propias 
manos y la lucha por ideales, el material didáctico del proyecto 
trae personajes literarios como el Mío Cid y Joaquín Murrieta con 
la intención de llevar a la clase debates que puedan incentivar un 
cambio social. 

En uno de los textos debatidos en aquella clase de Uso de Tex-
tos Literarios en la Enseñanza del Español que ya mencionamos, 
González (2014) afirma, se tratando del sentido de la enseñanza 
de literatura, que “el debate es el ejercicio formador de individuos 
competentes, éticos y críticos, o sea ciudadanos conscientes”. Es a 
leer esto que nos instigamos a debatir como los textos, relaciona-
dos a las técnicas de memorias, pueden auxiliar en la enseñanza 
de una lengua extranjera, cuando esta está ahí con una finalidad 
social, utilizando las mnemotécnicas en el material, en la didactica 
del profesor y percibiéndolas en los resultados de los alumnos

2 El Proyecto y las Mnemotécnicas

El proyecto Guamá Bilingüe existe en la UFPA desde los 
años 2010, su intención social se mezcla con el auxilio en la forma-
ción, la práctica de docencia y elaboración de materiales didácticos 
para los graduando que participan del proyecto. El proposito del 
proyecto es despertar en el alumno una percepción de lenguaje que 
ultrapase su carácter instrumental, más que enseñar una lengua 
el proyecto trabaja para llegar al entendimiento de la lengua como 
algo constituido de significados y valores de modo que la enseñan-
za del español ayude en la construcción colectiva del saber y a la 
misma hora pueda auxiliar en la formación ciudadana del alumno, 
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desarrollando las habilidades de lectura, expresión oral y escrita, 
mientras el alumno expresa y construye sus propias inferencias.

El proyecto hace uso de su proprio material didáctico, este 
material es elaborado visando seguir un modelo estándar que utili-
zar un texto como aporte, un tema social para debatir, un apartado 
de gramática y el uso de léxicos que sea de fácil comprensión para 
los jóvenes, que nunca tuvieron contacto con la lengua española. 
Además de preocuparse que el material posea un léxico accesible el 
entrenamiento de los becarios y la actuación de los mismos en clase 
está pautada por la teoría de Ausubel (1983), de que el aprendizaje 
debe hacer con que el estudiante relacione la información nueva 
con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo las informacio-
nes en este proceso. 

Este hecho de trabajar con informaciones conocidas para 
aclarar mejor el desconocido relacionamos a una técnica de me-
moria que consiste, según Rossi (2010), en el hecho de recordar o 
reconocer es algo que solo se puede pasar si hay una vivencia y co-
nocimiento de los hechos, es decir el alumno utiliza esta relación de 
transparencia que hay entre el español y el portugués únicamente 
por poseer un conocimiento de este léxico o expresión en su propia 
lengua materna, y lo hace de manera consciente o inconsciente.

Adentrando en este ámbito de las mnemotécnicas utilizadas 
en la enseñanza/aprendizaje y haciendo una comparación a las 
metodologías y didácticas del proyecto Guama Bilingüe, también 
podemos traer el hecho de que, en el periodo del descubrimiento 
de las Américas los colonizadores utilizaron técnicas de memoria 
para doctrinar, enseñar algo de la cultura europea para los indios, 
como lo afirma Taylor (1987), así como la función histórica, que 
apunta Yates (2007), que posee las mnemotécnicas a utilizar los 
marcos e imagines conocidas para mejor explicar o relacionar la 
nueva información. 

De cierta manera, la mnemotécnica citada anteriormente es 
lo que hace la dinámica del proyecto Guamá Bilingüe, al utilizar 
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un contexto y temas que son de conocimiento de los aprendientes, 
que están presente en los textos, para intentar desarrollar un de-
bate que lleve el alumno a reflexionar su cultura y sus actitudes 
frente a la cultura y a las actitudes presentes en el texto, con la in-
tención final de hacer un cambio en su comportamiento. Esta fun-
ción social que posee el proyecto Guamá Bilingüe y al cual aplica 
las mnemotécnicas es algo que muchos estudiosos apuntan como 
una de las funciones del uso de los textos literarios en la enseñanza 
de E/LE, entre ellos Nascimento que habla:

Tengo muy presente la importancia de nuestra actividad en la forma-
ción de ciudadanos, sean cuales sean nuestros alumnos, teniendo la 
lengua española y todo lo que le concierne como instrumento de tra-
bajo. Es más: creo firmemente que el texto literario es un instrumento 
fundamental en esa transformación. (Nascimento, 2014 p. 161)

En este mismo texto de donde sacamos la citación anterior, 
Nascimento (2014) afirma que la literatura no encontró un espa-
cio en las clases de lengua extranjera porque es trabajada de una 
manera equivocada, como explica Ana Santos (2004) cuando afir-
ma que los textos literarios son utilizados en clase como cualquier 
otro material, en general lo que se explota son la práctica de los 
aspectos gramaticales, y este es uno de los diferenciales que posee 
el proyecto Guamá Bilingüe al trabajar con los textos literarios.

En estudios anteriores, nos fue posible analizar algunos ma-
teriales didáctico utilizados en la enseñanza secundaria, que abar-
car los alumnos con el mismo grupo etario que el proyecto utilizado 
como campo de pesquisa en este trabajo, o sea, los alumnos de la 
secundaria en la Amazonia poseen entre 15 y 18 años. Estos ma-
teriales analizados nos permitieron percibir que la manera como 
los textos son utilizados en la enseñanza de E/LE no permiten un 
vínculo directo con el uso de las mnemotécnicas como dentro del 
proyecto. En suma los materiales didácticos no explotan el valor de 
los textos, como afirma Lima (2014), en su primer análisis compa-
rativo de los materiales didácticos utilizados en la secundaria y el 
material producido por el equipo del proyecto:
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Muchos manuales didácticos trabajan los textos literarios de forma li-
mitada, los ejercicios poco favorecen a la creatividad del alumno, los 
textos están marginados como simples apoyo a la enseñanza y aprendi-
zaje de la gramática, sin explotar su verdadero valor. Esta realidad se 
hace presente en algunas escuelas de idiomas y escuelas de enseñanza 
secundaria que generalmente dedican un papel equivocado para los 
textos, que, en contra de esta perspectiva, posee funciones muy más 
importantes. Al revés de trabajar solamente con ejercicios de gramá-
tica desplazados de la realidad, necesitamos pensar en la lengua como 
instrumento y resultado de la enseñanza. (Lima, 2014 p. 696)

Estudios hechos por Lima (2014), comprobaron que los ma-
teriales del proyecto poseen una diferenciación en el uso de los tex-
tos, que vinculados a la metodología del proyecto proporciona un 
proceso de enseñanza/aprendizaje diferenciado de lo proporcionado 
en las escuelas de la amazonia. Así que consideramos que sea im-
portante valorar otros aspectos presentes en los textos como por 
ejemplo:

explotar la heterogeneidad lingüística de su objeto de estudios en sus 
aspectos sociales, culturales, contextuales y históricos, con la intención 
de formar en el alumno una conciencia crítica de la existencia de esta 
distinta diversidad lingüística, social y cultural, tratando siempre de 
hacer una relación o conexión con la realidad del alumno. (Lima, 2014 
p. 696)

Los materiales del proyecto Guama Bilingüe son elegidos lle-
vando en consideración los asuntos que involucran, el alumno y su 
sociedad. Así el alumno se identifica en los contextos mencionados, 
pues están cerca de su realidad, y con eso el alumno se percibe 
como ciudadano. 

González (2014) afirma la importancia de aproximar los tex-
tos del medio en el cual vive el alumno y sus condiciones sociales 
en el momento de seleccionar los materiales que van a ser utilizado 
en clase. Pues por medio de estos textos con temas conocidos por 
el alumno se intenta llegar, a través de la educación, a los valores 
morales, a la creación de un espacio para desarrollar la conciencia 
crítica, los valores estéticos e históricos.
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Otro punto importante que se puede notar en la influencia 
del uso de las mnemotécnicas en la enseñanza/aprendizaje es como 
los textos, según Pardo (2008), auxilian en la memorización de lé-
xicos, expresiones y aspectos específicos de la lengua en que los 
textos están escritos. Es decir, según Molina (2000), el lector imita, 
memoriza y capta las expresiones del autor, sus léxicos, construc-
ciones y recursos expresivos tomando para si lo que encuentran en 
los textos. 

Pardo (2008) afirma que, “Una ventaja más es que los textos 
literarios son input comprensibles para la adquisición de estructu-
ras de la lengua meta” eso notamos en los alumnos y en afirmacio-
nes de los becarios que actúan como profesores en el proyectos, los 
alumnos inconscientes o no demonstrar aprender muy más fácil-
mente como utilizar las expresiones y léxicos que, a menudo, son 
utilizada en clase sea en el habla de los profesores o en los textos.

3 Conclusión

En síntesis, afirmamos que es posible notar que el proyecto 
Guamá Bilingüe utiliza los textos literarios y las mnemotécnicas, 
al manejar una metodología y didactica que acerca los temas y con-
tenidos a la realidad de los alumnos, debatiendo en clase temas 
que estén presentes en el contexto mundial para poder hacer re-
lación con los rasgos hispanos y maternos de los alumnos usando 
estrategias de léxicos y estructuras repetidas, cercanos a la lengua 
materna y, al utilizar, un discurso que intenta enseñar los alumnos 
a ejercer una perspectiva de comportamiento social que  tengan o 
no conocimiento previo.

Es sabido que este uso de las técnicas de memorias, vincu-
ladas a los textos literarios, actúan en el ámbito de la enseñanza 
desde mucho, sin embargo su utilización ni siempre es consciente 
por parte de los alumnos o de los propios profesores, que muchas 
veces no reconocen que hay una manera de utilizar la literatura 
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para fines que no sean solamente reconocimiento gramatical o aná-
lisis de estructuras. 

Es importante que se abandone la idea de complejidad que 
existe en el uso de la literatura y se cuestione de qué manera po-
demos utilizarla en clase. Pese que hay infinitas posibilidades de 
trabajar con la literatura en clase, la intención de formación ciu-
dadano por medio de textos literarios, actuando en un contexto de 
enseñanza social es lo que ponemos como algo fundamental, pues a 
lo largo del análisis que hicimos de la historia y de los estudios de 
la arte de la memoria, juntamente con el uso de los textos, percibi-
mos en la enseñanza la intención de “civilizar.

Como dijo Manuel, el profesor personaje, en la página 89 y 90 
del libro de Luis Landero: Entre líneas, “pocas cosas hay tan nece-
sarias hoy como enseñar historia, filosofía y literatura. Sin ellas no 
conseguimos civilizar… nadie sabe qué otra cosa podría salvarlo”. 
Pensando en esto el proyecto Guamá Bilingüe tiene en su didactica 
y metodología, en los rasgos de mnemotécnicas y en los textos li-
terarios, las herramientas para rescatar, salvar a estos jóvenes en 
riesgo social que hacen parte del proyecto.
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LEITURA NAS AULAS DE INGLÊS: 
UM TRABALHO A PARTIR DE 

TEXTOS AUTÊNTICOS

Fiama Aparecida Vanz*

Jéssica Teixeira Zanatto**

1 Introdução

Tendo em vista que a leitura e a escrita são fundamentais no 
processo de inclusão do indivíduo na sociedade, a escola e os pro-
fessores no geral, têm a grande responsabilidade de sistematizar 
tais saberes. Na língua adicional não é diferente, é importante, 
portanto, que o professor de língua utilize de textos para que haja 
uma aquisição significativa da língua adicional. Partindo de tais 
perspectivas, este estudo tem o intuito de refletir acerca do traba-
lho com a língua adicional na escola pública a partir do trabalho 
com a leitura e reiterar a importância da educação linguística que 
tenha base em temáticas relevantes, para que os educandos se tor-
nem, de fato, sujeitos atuantes na sociedade e em diferentes gêne-
ros do discurso que se relacionem aos temas selecionados. Além 
disso, uma reflexão acerca da motivação e do empoderamento que 
o aprendiz de uma língua deve ter é de extrema importância nes-
te cenário. Para tanto, buscou-se aporte teórico, especialmente em 
Schlatter (2009), além de importantes documentos que regem a 
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realidade escolar, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), e 
os Referenciais Curriculares (2009). 

Desse modo, tais reflexões foram organizadas da seguinte 
forma: inicialmente, pondera-se sobre a importância da motivação 
no aprendizado de uma língua adicional. Logo após, buscou-se lu-
zes teóricas para reiterar a importância e a necessidade de práticas 
pedagógicas que trabalhem a partir de gêneros do discurso, que 
tenham como centro o texto autêntico e que primem pela organiza-
ção das unidades didáticas sob a perspectiva das três fases propos-
tas pelos PCNs (1998): pré-leitura, leitura e pós-leitura. De posse 
dos princípios advindos dessas reflexões, são apresentadas duas 
experiências desenvolvidas em sala de aula com o ensino médio, as 
quais possibilitaram tecer relações entre as teorias fundantes e o 
planejamento e ensino de língua adicional no contexto educacional 
brasileiro. 

2 A motivação como aspecto precursor do 
processo de aprendizagem

Antes de começar as argumentações sobre a importância da 
motivação em sala de aula, é preciso abordar o que se entende so-
bre esse termo. Lier (1996) afirma que estudiosos e amadores con-
cordam unanimemente que a motivação é muito importante, isto 
se não for como ele mesmo escreveu, o fator mais importante no 
processo de ensino e aprendizagem de línguas. 

Woolfolk (2000, apud JACOB 2004, p. 33) refere-se à motiva-
ção “como um estado interior que estimula, direciona e mantém o 
comportamento”. Então, com base nessa definição, é possível infe-
rir que os fatores que determinam a motivação de uma pessoa são 
internos e independentes de seu controle.

Jacob (2004), afirma que a motivação deve ser considerada 
como um processo e não como um produto, pois não a observamos 
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diretamente, “mas inferimos por meio de alguns comportamentos, 
como escolha das tarefas, esforço, persistência e verbalizações” 
(JACOB, 2004, p. 33). Então, por mais que a motivação seja in-
terna ao indivíduo, que seja um processo independente, é possível 
inferir a motivação em aprender, por meio de tarefas. Isso se reafir-
ma, quando a autora afirma que “quando as pessoas decidem fazer 
alguma coisa, a motivação é responsável por essa atitude e por 
quanto tempo elas desejarão sustentar ou expandir a atividade” 
(JACOB, 2004, p. 33).

A estudiosa aponta três componentes que definem a motiva-
ção: o desejo de realizar uma meta, esforço exercido nessa direção e 
satisfação com a tarefa. Que comparados com a definição de outros 
autores estabelecem uma relação muito próxima, eles avaliam que 
a motivação enquanto processo e não como produto, no processo 
ensino/aprendizagem é algo que:

orienta um indivíduo, em um dado momento, a tomar uma decisão 
consciente sobre a busca do novo, orienta-o durante o processo para 
investir maior ou menor esforço na aprendizagem e dá condições para 
que ele possa avaliar, negativa ou positivamente, o processo em que 
está envolvido, tomando como base o atendimento ou não da motiva-
ção prévia que possuía. (PINTRICH E SCHUNK, 1996, apud JACOB, 
2004, p. 34.).

Nessa mesma perspectiva, Dörney (2011), afirma que se pode 
definir motivação como algo responsável pelo por que as pessoas, 
neste caso os alunos, decidem fazer algo, por quanto tempo elas 
estarão dispostas a permanecer executando as atividades e o quão 
dedicadas serão em executá-las. (DÖRNEY, 2011, p. 199, grifos do 
autor).

Lier (1996), diz que está muito claro que é na aprendizagem 
de línguas estrangeiras, que as pessoas são motivadas de manei-
ras diferentes, com intenções diferentes. O estudioso exemplifica 
dizendo que alguns alunos amam fazer as atividades de drills, en-
quanto outros não gostam, alguns gostam de discutir, se movimen-
tar, enquanto outros não gostam de resolver problemas ou fazer 
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discussões. Mas, que fora dessas circunstâncias, uma sala de aula 
coerente e eficiente deve ser construída com base na motivação. 

Assim, fica claro que cabe ao professor ter domínio desses co-
nhecimentos e buscar utilizá-los para conhecer melhor seus alunos 
e programar atividades que possam contribuir com todos os estilos 
de discentes presentes na sala de aula. Partindo dessa perspectiva, 
Mishan (2005) coloca que o trabalho com os mais diferentes textos 
oferece uma gama de informações ricas e variadas, tendo efeito so-
bre fatores afetivos dos aprendizes, estimulando o processamento 
do cérebro, podendo resultar em uma aprendizagem efetiva e dura-
doura. Tais aspectos serão abordados com maior ênfase no seguinte 
capítulo, que faz algumas considerações em relação aos gêneros do 
discurso. 

3 O gênero do discurso e seu papel em 
diferentes esferas sociais 

Atualmente toda produção textual pertence a um gênero. 
Para Marcuschi (2011) gênero é aquilo que as pessoas reconhecem 
como gênero a cada momento do tempo, seja pela denominação, 
institucionalização ou regularização. Os gêneros são rotinas so-
ciais de nosso dia a dia. Nossas necessidades de comunicação.

Fazendo uma releitura do que escreveu Bakthin, Fiorin 
(2008) afirma que não é possível enumerar os gêneros discursivos, 
pois suas formas são infinitas e os agrupamos conforme suas carac-
terísticas e propriedades em comum são inúmeras. Fiorin (2008) 
ainda leva em consideração que a história oscila entre períodos em 
que os gêneros são rigidamente codificados e que nas formas mais 
livres, se abandonam às formas fixas. Por isso, o gênero discursivo 
é considerado relativamente estável, ou seja, não é fixo, ele pode 
mudar conforme a necessidade de comunicação.
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Por serem relativamente estáveis e por não se produzirem 
fora das esferas de ação, os gêneros são caracterizados por um con-
teúdo temático, uma estrutura composicional e um estilo. O conte-
údo temático não é o assunto em específico de um texto, mas um 
domínio de sentido de que se ocupa o gênero. A construção compo-
sicional é o modo de organizar o texto, de estruturá-lo e o estilo é a 
seleção de recursos linguísticos.

À medida que as esferas de atividade se desenvolvem ou fi-
cam mais complexas, os gêneros desaparecem ou aparecem, dife-
renciam-se e ganham novo sentido, como por exemplo, a transição 
da carta para o e-mail. Essas esferas de atividades permitem que 
os gêneros permaneçam em contínua transformação. 

Eles estão em constante instabilidade, e podem sim, um 
apropriar-se das características do outro como necessidade de co-
municação, visto que “os gêneros são formas culturais e cognitivas 
de ação social” (MARCUSCHI, 2011, p. 18). Eles têm uma iden-
tidade e são entidades poderosas, que na produção textual, nos 
condicionam as escolhas que não podem ser totalmente livres nem 
aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, do grau de formalida-
de ou da natureza dos temas.  São, também, entidades dinâmicas 
poderosas que condicionam nossas escolhas, limitam nossa ação na 
escrita, impõem restrições e padronizações e convidam também a 
escolhas, estilos, criatividade e variações.

Dessa forma, os gêneros textuais ainda “organizam nossa 
fala e escrita, assim como a gramática organiza as formas linguís-
ticas” (MARCUSCHI, 2011, p. 31).  Assim, eles podem ser classifi-
cados como um tipo de gramática social, isto é, uma gramática da 
enunciação. Se não conhecemos os gêneros, não nos comunicamos, 
pois precisamos sabê-los para agir em determinadas esferas de ati-
vidades em que são necessários.



244

Leitura nas aulas de inglês: um trabalho a partir de textos autênticos

4 Considerações acerca do trabalho 
permeado pela leitura

Segundo importantes documentos que regem a realidade 
escolar brasileira e regional, o ensino de LAs deve focalizar ati-
vidades que promovam o letramento, ou seja, a participação em 
diferentes práticas sociais que envolvam a leitura e a escrita na 
língua materna e na LA, criando condições para que o aluno possa 
engajar-se em atividades que estimulem o uso da língua a partir 
de temáticas relevantes ao seu contexto e de gêneros discursivos 
variados. 

Partindo de tais perspectivas, acredita-se na concepção de 
que a aprendizagem ocorre em atividades socioculturais significa-
tivas e através da língua em uso (HALL, 2002), dessa forma, ati-
vidades socioculturais que levem em conta os conhecimentos que 
os alunos já possuem devem ser focalizadas e utilizadas mediar o 
processo de aprendizagem. Conforme Lima e Fontana (2009, p. 22), 
“aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em 
um dado contexto, no qual o mais competente ajuda na construção 
de significado”. Portanto ensinar uma LA vai além das classifica-
ções gramaticais de que essa se constitui. 

Dessa forma, as práticas em língua adicional devem ser em-
basadas pelo trabalho com diferentes textos que circulam na socie-
dade, ou seja, de gêneros textuais, “de forma a propiciar, através 
de experiências (ler, ouvir, falar e escrever) mo tivadoras e bem-su-
cedidas com a língua, a confiança, o autoconhecimento e a inserção 
do educando em uma maior variedade de práticas sociais [...] em 
suas próprias comunidades e em outras que se apresentem como 
relevantes” (RC-RS, 2009, p. 134).  

Considerando o exposto até aqui, a leitura se insere nesse 
trabalho como habilidade linguística fundamental que possibilita 
a articulação dos conhecimentos capazes de trazer a motivação à 
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sala de aula, dando ao professor, bem como aos alunos/aprendizes 
o empoderamento1 para aulas de inglês mais dinâmicas, interes-
santes e produtivas.

O desenvolvimento da leitura, como habilidade linguísti-
ca, no contexto de ensino e aprendizagem de LA, é essencial para 
o domínio do idioma como um todo. É a leitura que conduzirá o 
aprendiz ao contexto do letramento, no qual será possível a ele fa-
lar, ouvir e escrever em LI, alcançando, assim, a sua competência 
comunicativa. Diante disso, é relevante aprofundar a compreensão 
do que seja a leitura e o letramento.

Ler é compreender, se não houver compreensão do significa-
do do que estiver escrito se não houver a possibilidade de se apro-
priar do significado a partir do trabalho com um texto, não há lei-
tura (LIMA, 2009). Para Schlatter (2009) ler é agir criticamente e

pode ser como decodificador que é quando o leitor precisa acionar o 
conhecimento relativo à mecânica do texto escrito (combinação de le-
tras, movimento da esquerda para a direita, relação entre o signo lin-
guístico e/ou seu som e significado etc.). Como participante, ele deverá 
relacionar as informações do texto com o seu conhecimento prévio (co-
nhecimento de mundo). Como usuário, o leitor deverá saber (re) agir 
conforme a expectativa criada pelo gênero discursivo. Por exemplo, ao 
ler o horóscopo, deve saber buscar as informações sobre o seu signo (e/
ou talvez também sobre alguém que lhe interesse); ao ler um editorial, 
espera-se que procure o ponto de vista do jornal sobre o tema em foco. 
Como analista o leitor deverá ser crítico em relação à ideologia subja-
cente ao texto: deverá saber ler nas entrelinhas, reconhecer o que está 
implícito e pressuposto, reconhecer que qualquer texto representa um 
ponto de vista e que autor e leitor tomam posições em relação ao que 
escrevem/leem. (SCHALATTER, 2009. p. 13)

1 Empoderamento ou empowerment, em inglês, significa uma ação coletiva desenvolvida 
pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência 
social dos direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual 
de conhecimento e superação de uma realidade em que se encontra. Mais ainda, o 
empoderamento pode se vincular a proposta de letramento, pois possibilita a aquisição da 
emancipação individual e também da consciência coletiva necessária para a superação da 
dependência social e dominação política. O empoderamento devolve poder e dignidade a 
quem desejar o estatuto de cidadania, e principalmente a liberdade de decidir e controlar 
seu próprio destino com responsabilidade e respeito ao outro. Retirado e adaptado de  
http://www.significados.com.br/empoderamento/ 

http://www.significados.com.br/empoderamento/
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Essas ações ocorrem de forma integrada no processo da lei-
tura, o conhecimento necessário para desempenhar tais ações de 
forma integrada pode ser aprendido e sistematizado na escola. A 
busca por leitores proficientes significa, portanto, criar oportuni-
dades para a prática de todas essas funções desde o início do ensino 
de língua estrangeira e língua materna.

 Para Magda Becker Soares, professora titular da Faculdade 
de Educação da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e 
doutora em educação “letrar é mais que alfabetizar, é ensinar a ler 
e escrever dentro de um contexto onde a escrita e a leitura tenham 
sentido e façam parte da vida do aluno” (SOARES, 2003, p. 3). Ela 
explica que o termo alfabetização observado historicamente nas úl-
timas décadas, sempre foi entendido de uma forma restrita como 
aprendizagem do sistema da escrita, como decodificação. Porém, já 
não basta aprender a ler e escrever, é necessário mais que isso para 
ir além da alfabetização.

Dessa forma, “entende-se que o ensino de língua estrangeira 
na escola deve focalizar no letramento, ou seja, a participação em 
diferentes práticas sociais que envolvem leitura e escrita na língua 
materna e na LE” (SCHLATTER, 2009, p. 12). Isso significa, que 
a aula de LA deve criar condições para que o educando possa en-
gajar-se em atividades que demandam o uso da língua a partir de 
temas relevantes ao seu contexto e de gêneros do discurso varia-
dos, para que tenha oportunidade de ampliar sua participação em 
práticas sociais em sua língua e em sua cultura, contribuindo para 
o seu desenvolvimento como cidadão.

Para que seja construída “uma visão de leitura com o edu-
cando, é necessário adotar práticas de ensino coerentes com a na-
tureza social” (SCHLATTER, 2009, p. 14). O educando não estará 
sendo persuadido quanto à natureza social da leitura se o texto for 
abordado como um conjunto de palavras a serem traduzidas ou 
como uma fonte de estruturas linguísticas para exercícios gramati-
cais. Para uma prática coerente com a visão de leitura e escrita, as 
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atividades propostas em sala de aula devem ser construídas sobre 
unidades que se alinhem à natureza social do uso da linguagem. 

4.1 O uso de textos autênticos nas aulas de LA

Partindo dessa perspectiva, destaca-se a importância do uso 
de textos autênticos. Tais textos proporcionam ao aluno oportuni-
dades de desenvolver a habilidade de leitura e a capacidade dis-
cursiva diante dos significados atribuídos ao texto, estimulando o 
senso-crítico do aprendiz.

Para Schlatter (2009), textos autênticos são aqueles especi-
ficamente criados para falantes nativos, ou seja, textos reais, não 
produzidos para fins de ensino/aprendizagem de língua, mas para 
falantes da língua em questão. A autenticidade dos textos, porém, 
não deve referir-se somente à sua produção a partir do uso da lín-
gua em si, em um determinado contexto real de comunicação e à 
sua forma, mas também à relevância que esse texto apresentará 
para o leitor. Será ele real em termos de compreensão linguística 
e de significação das ideias, pois, são os leitores que darão sentido, 
bem como autenticidade ao texto através da interação e engaja-
mento discursivo. Afinal, a partir do momento que o texto é retira-
do do seu contexto real e levado para a sala de aula, pode-se perder 
a autenticidade em termos de função. 

Assim a LA assume uma função intrínseca, a qual visa, aci-
ma de tudo, a comunicação entre os indivíduos, permitindo que 
o aluno tenha contato com culturas, valores e formas de pensar, 
agir e sentir diferentes das suas. Com isso, o aluno percebe como 
“as pessoas agem na sociedade por meio da palavra, construindo o 
mundo social, a si mesmos e os outros à sua volta” (BRASIL, 1998, 
p. 43). A ênfase está no uso social da língua, considerando-se quem 
a usa, a quem se dirige, para que e por que a usa e tendo como foco 
a interação e a mediação. Assim, ao vincular o ensino do inglês com 
outros aspectos que estão relacionados à língua é possível alcançar 
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uma educação que leve a uma maior participação do aluno em sala 
de aula através da interação deste aprendiz com os demais sujeitos 
inseridos no contexto de ensino. 

Marcuschi (2010) acredita ser indispensável que o processo 
de ensino seja organizado em torno do estudo do texto, pois, a par-
tir dele, diversas dimensões, metodologias e habilidades podem ser 
desenvolvidas, por exemplo, no âmbito lexical, gramatical, cultu-
ral, político, ideológico, etc. O uso de textos autênticos aproxima 
o aprendiz ao uso real da língua-alvo e do seu contexto social ao 
ensino. É relevante trabalhar com textos materializados na vida 
diária, tais como: vídeos de notícias, contos, séries, textos jornalís-
ticos, charges, entre outros. Pois, nesse caminho é que o ensino de 
LA pode ser desenvolvido, levando em conta os enunciados cotidia-
nos e significativos para os sujeitos participantes desse processo. 
Momentos de ensino-aprendizagem que conduzam a uma aborda-
gem tanto crítica quanto reflexiva, através do uso de textos autên-
ticos (orais, escritos ou visuais), oportunizando a interação entre os 
envolvidos com temas relacionados à sua própria realidade.

Diante disso, acredita-se que uma aula de LA pode tratar de 
diversos conteúdos, sejam eles ideológicos, culturais, históricos e/
ou sociais, e não somente gramaticais, mas que sejam significati-
vos para a realidade do aluno e o façam refletir criticamente sobre 
seu mundo a partir da leitura de diferentes textos. E, dessa forma, 
a partir do levantamento teórico, pretende-se neste estudo opor-
tunizar momentos de discussões críticas e reflexivas em sala de 
aula através do uso de textos autênticos, bem como oportunizar a 
troca de experiências e conhecimentos, por meio de diversos tipos 
de textos.

Tendo por base tais pressupostos, o planejamento das unida-
des didáticas pelo professor terá como centro um texto autêntico e 
uma temática que servirá como um fio condutor e que possibilitará 
a expansão e a problematização das discussões feitas em sala de 
aula. O ensino de línguas “oferece um modo singular para tratar 
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das relações entre linguagem e o mundo social [...], a aprendizagem 
de Língua Estrangeira oferece acesso a como são construídos os 
temas propostos como transversais em práticas discursivas de ou-
tras sociedades” (BRASIL, 1998, p. 43). Dessa forma, a escolha da 
temática deve considerar o contexto no qual a escola está inserida, 
atentando principalmente para as necessidades da comunidade es-
colar como um todo e também ao interesse e carências dos alunos. 
Portanto, as discussões realizadas terão origem em uma realidade 
que os alunos já conhecem, provocando de forma mais eficaz a ex-
pansão da discussão para territórios ainda desconhecidos. 

Após a escolha do texto e da temática consequentemente, é 
interessante que o professor organize o andamento das atividades, 
sempre pensando no texto como o ponto central das suas aulas. 
Segundo o estabelecido pelos PCNs (1998) é interessante pensar 
sobre o trabalho em sala de aula de modo que ele seja organizado 
em fases, para que auxiliem os alunos na compreensão progressiva 
dos mais diversos gêneros textuais. As três fases orientadas pelo 
PCNs (1998) são pré-leitura, leitura e pós-leitura. A fase de pré-lei-
tura é definida pela sensibilização do aluno a respeito dos possíveis 
significados a serem construídos a partir da leitura do texto, esta-
belecendo relações com o seu conhecimento de mundo, elaborando 
hipóteses. A fase de leitura permite que o aluno estabeleça relações 
entre as hipóteses criadas anteriormente e os elementos sistêmicos 
do texto, levando em conta os diferentes níveis de compreensão e 
os aspectos lexicais. A fase de pós-leitura tem o intuito de levar o 
aluno a pensar sobre o texto, expressando opiniões, relacionando 
tais ideias com suas vivências e com o contexto no qual ele vive. “O 
foco essencial [dessa fase] é no relacionamento do mundo do aluno 
com as ideias do autor” (BRASIL, 1998, p. 92). 

Através dessas três fases o aluno desenvolverá de forma 
mais eficaz a habilidade de leitura, visto que há uma grande pre-
ocupação em preparar o aluno para ler e ensiná-lo como mobilizar 
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os conhecimentos já consolidados e relacioná-los com as novas in-
formações contidas no texto. 

Em seguida, será feito um relato de dois planos de unidade, 
que compreendem os elementos refletidos até o momento. O objeti-
vo deste relato não é prescrever o modelo ideal de trabalho nas au-
las de língua adicional, no entanto configura-se em sequências já 
aplicadas e que, por sua vez, trouxeram resultados muito positivos 
na formação dos aprendizes de LA, neste caso, de inglês.

5 Perspectivas de trabalho com texto 
autêntico

Com o intuito de atrelar o trabalho com leitura nas aulas de 
LA e as perspectivas de ensino de língua pautado em textos autên-
ticos e nas três fases propostas pelos PCNs (1998) foi desenvolvido 
um trabalho de estudo e planejamento de duas unidades didáticas, 
aplicadas a alunos do primeiro ano do Ensino Médio da rede es-
tadual de ensino de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. 
O primeiro plano de unidade tem como temática “Do one thing to 
better the world”, com o objetivo de fazer com que os alunos refli-
tam sobre a importância das pequenas atitudes do dia a dia, pois, 
se cada um, cotidianamente, praticar uma atitude em prol do meio 
ambiente, em breve existirá uma rede de boas práticas e de ações 
sustentáveis conscientes. O segundo plano de unidade abordará 
um trabalho com a temática “O conceito de beleza” (The concept 
of beauty), apoiada pelo texto principal, a letra da música “Beauti-
ful”, hit de sucesso e mundialmente famoso, da cantora americana 
Christina Aguilera. A canção já foi hino de inúmeras campanhas 
em prol da igualdade e combate ao preconceito. Tais sequências de 
aulas compreenderão diferentes dinâmicas tendo por base a comu-
nicação e interação entre os indivíduos, focalizando, principalmen-
te, nas atividades de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Para isso, 
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realizaram-se trabalhos de leitura de diferentes textos, os quais 
serão focalizados nesta seção.

A primeira sequência didática tem como gênero estruturante 
um texto informativo que se encontra presente no suporte multi-
midiático. Tendo em vista que o texto escolhido é autêntico e está 
em circulação nos meios de comunicação, pretende-se aproveitar 
tal instrumento de forma positiva, para motivá-los ao estudo e ao 
aprofundamento linguístico da Língua Inglesa, promovendo, tam-
bém, uma reflexão-crítica acerca dos hábitos diários dos aprendi-
zes.  

Na fase de pré-leitura pensou-se no trabalho com diferentes 
cards2, que provocassem a discussão de elementos relacionados a 
temática escolhida, atentando principalmente ao conhecimento de 
mundo e as vivências diárias dos estudantes. 

A fase de leitura foi embasada no texto3 “’Do one thing’ cam-
paign hopes to make W&M campus more sustainable” e foi iniciada 
com uma discussão a respeito dos aspectos visuais presentes no 
texto. Em seguida os alunos foram desafiados a, em duplas, orga-
nizar as principais ideias do texto a partir do esquema4 dado, a fim 
de facilitar o primeiro contato do aluno com um texto. Logo após, 
alguns exercícios de compreensão textual foram realizados a fim 
de contemplar aspectos de compreensão geral e especifica do texto. 
Posteriormente, ainda na fase de leitura, os alunos foram apresen-
tados a um outro texto, em forma de vídeo5, que tinha como título 
“DOT: Do One Thing to better the world”. Ao mesmo tempo em que 
assistiam ao vídeo os alunos foram desafiados a jogar um bingo de 
palavras, tal atividade manteve a atenção dos alunos voltadas ao 
propósito da atividade: assistir ao vídeo e compreendê-lo.

2 Disponível em: <https://do1thing.org.uk/>Acesso em: 10 out. 2015.
3 Disponível em: <https://www.wm.edu/news/stories/2013/do-one-thing-campaign-hopes-

to-make-wm-campus-more-sustainable123.php>. Acesso em 15 out. 2015. (adaptado)
4 Disponível em: <https://www.teacherspay teachers.com/Product/FREE-Summary-

Graphic-Organizers-435426>. Acesso em: 28 out. 2015.
5 Disponível em: <http://sli.oregonstate.edu/cce/programs/dot-do-one-thing>. Acesso em 

12 out. 2015.
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Seguidamente alguns elementos linguísticos foram trabalha-
dos com os alunos partindo das estruturas encontradas nos cards 
e nos textos. Foi realizado um trabalho focado no imperativo, ten-
do por base principalmente os verbos relacionados a sugestões de 
atitudes que devem ser praticadas diariamente e que colaboram 
significativamente com a sustentabilidade. 

Na fase de pós-leitura os alunos foram desafiados a pensar 
e a praticar atitudes que pudessem ajudar o meio ambiente, além 
de exercitar as habilidades de writing, listening e speaking. Em 
um primeiro momento os alunos escreveram e conversaram com os 
colegas a respeito da atitude que eles estavam se propondo a pra-
ticar, bem como refletiram a respeito do porque a sua atitude era 
importante e em que ela colaboraria para a comunidade escolar. 
A partir disso, foi confeccionado um mural que foi exposto na sala 
de aula. No segundo momento, realizado no período extraclasse, 
os estudantes foram mobilizados a praticar, de fato, tal atitude e 
a registrar tal feito por meio de uma fotografia, que foi colada em 
uma moldura, e exposta nos corredores da escola para incentivar 
toda a comunidade escolar a ter boas práticas em prol da susten-
tabilidade.  

O segundo plano de unidade foi elaborado a partir da temáti-
ca “The influence of media on the concept of beauty”, que tem como 
objetivo alertar e conscientizar os alunos da importância de posi-
cionar-se criticamente perante aos padrões de beleza impostos pela 
sociedade. Para tanto, foram utilizados dois textos, um vídeo da 
criação de um outdoor e uma música da cantora norte-americana 
Christina Aguilera, através dos quais os discentes podem perceber 
a manipulação do padrão estético de beleza e a importância da au-
toaceitação. Com essas atividades, os alunos têm a oportunidade 
de entrar em contato com o texto verbal e não verbal, refletir sobre 
a diferença desses e, ao final da unidade, ser capazes de elaborar 
cartazes de conscientização em nome da saúde e não apenas da 
beleza. 
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Na fase de pré-leitura foi destacado o conhecimento prévio 
dos alunos, por meio de fotos de pessoas famosas com e sem ma-
quiagem. Após uma discussão sobre os nomes e o que esses famosos 
apresentavam de similaridades e diferenças foi proposto à turma 
uma série de exercícios objetivos sobre o vocabulário que poderia 
ser utilizado para descrever esses personagens.

A fase de leitura se deu por meio de uma letra de música, inti-
tulada Beautiful6 da cantora Christina Aguilera. Essa fala sobre a 
necessidade da autoaceitação, o que é bem representado pelo vide-
oclipe7 da música também. E também por um vídeo publicitário8 da 
companhia Dove, esse por sua vez traz a montagem de um outdoor, 
desde a fotografia da modelo até os últimos detalhes do photoshop. 
Houve uma discussão acerca dos padrões de beleza impostos pela 
sociedade e um estudo linguístico da letra da música, na qual os 
alunos puderam observar não só vocabulário, mas também recur-
sos linguísticos que os ajudaram a entender o contexto da letra. O 
foco gramatical foi o presente simples e o vocabulário abordado de 
adjetivos que descrevessem aparência e personalidade.

Finalmente na fase de pós-leitura, foi solicitado aos alunos 
que trouxessem fotos atuais e colassem em folhas A4. Em segui-
da, cada um deveria escrever um pequeno parágrafo descrevendo 
suas qualidades e explicando porque se consideravam beautiful em 
mundo de tantos padrões de beleza sendo impostos pela mídia. Ao 
final da atividade, foi montado um mural na escola com as foto-
grafias dos alunos, seguidos de seus parágrafos sobre o conceito de 
beleza de cada um.

6 Disponível em: <www.letras.mus.br/christinaaguilera/64334/traducao.html>. Acesso em: 
15 jun. 2013.  

7 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=eAfyFTzZDMM>. Acesso em: 15 jun. 2013.
8 Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=7rSjh52fGTg>. Acesso em: 15 jun. 2013.  
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6 Considerações finais

Ao término deste trabalho, algumas considerações fazem-se 
pertinentes, tendo em vista a necessidade de redimensionar o tra-
balho com a língua adicional no contexto educacional brasileiro. 
Em um primeiro momento é necessário que a língua seja reconhe-
cida como um mecanismo vivo, e que deve ser tratado da mesma 
forma nas aulas de línguas, que devem sempre primar pelo desen-
volvimento crítico e reflexivo do aluno através de um trabalho de 
ensino de língua pautado na leitura de textos produzidos em situa-
ções reais de comunicação, ou seja, por diferentes gêneros textuais.  
Além disso, as aulas de língua adicional organizadas em planos de 
unidade e nas fases de pré-leitura, leitura e pós-leitura levam os 
alunos a aprendizagem da leitura de forma gradual e sistemática, 
auxiliando-os de forma eficaz no desenvolvimento dessa importan-
te habilidade. 

Por fim, é necessário reiterar que tais experiências e exem-
plos de planos de unidade relatados, longe de representar uma nor-
ma a ser adotada pelos professores de língua, fazem pensar sobre a 
importância de atrelar o trabalho com leitura nas aulas de língua 
adicional e as perspectivas de ensino de língua pautado em textos 
autênticos e nas três fases propostas pelos PCNs (1998). 
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LOS TEXTOS Y SU IMPORTANCIA 
EN LA ENSEÑANZA DEL E/LE EN 
EL PROYECTO GUAMÁ BILINGÜE1

Jacqueline Augusta Leite de Lima*

“La literatura no sólo nos aporta a nivel lingüístico, también nos pre-
senta los antecedentes culturales y su contenido nos habla de emocio-

nes. Se dirige al corazón y experiencias del lector estimulando así la 
imaginación, haciendo posible la creatividad, la epifanía y dándonos 

una mayor perspectiva de la vida.”(WOODWARD, T. 2002).

1 Introducción

Es sabido que dentro del actual escenario globalizado los es-
pacios de enseñanza obtienen una dimensión aún más relevante en 
la formación del aprendiente, necesitando formarlo como un ciuda-
dano crítico le preparado para actuar en diversas áreas sociales. 
Para eso, es necesario que los espacios de enseñanza desarrollen 
la literacidad del alumno no solo en su lengua materna, sino en las 
lenguas extranjeras, de manera que fomente una formación que 
sea adecuada a las nuevas demandas, las cuales exigen una forma-
ción bilingüe, más allá de la lengua. 

Frente a las exigencia de la globalización en la enseñanza 
del español como lengua extranjera (E/LE), en Brasil fue regulado, 
por la ley nº 11.161, en 2005 la enseñanza del español para alum-

*  Estudiante de la graduación de licenciatura en lengua española de la UFPA (Universidade 
Federal do Pará). Es profesora/becaria en el proyecto Guamá Bilingüe que está vinculado 
a la UFPA. Desarrolla estudios en el ámbito de las herramientas de enseñanza y 
aprendizaje. E-mail: jacquelineleitedelima@gmail.com

1 Este artículo es una adaptación de trabajos publicados a lo largo de los tres años de 
pesquisa y actuación en el proyecto Guamá Bilingüe desde el 2013 hasta el 2016.
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nos de la secundaria, que abarca generalmente alumnos entre 15 y 
18 años. Para los brasileños, el español presenta algunas posibles 
ventajas que facilitan el aprendizaje, por ser una lengua próxima 
al portugués, de origen latina y, también, por el acercamiento en 
términos geográficos. 

Además, según Sedycias (2009) la lengua extranjera enri-
quece de una forma o de otra la vida intelectual, académica y pro-
fesional de los estudiantes, principalmente de los jóvenes, además 
de hacer con que el alumno póngase a reflejar acerca de una nueva 
cultura y la construcción de su propia identidad como participante 
de una comunidad global. 

[...] una de las verdades más sencillas sobre las lenguas extranjeras: 
cuando estudiamos un segundo idioma, no aprendemos solamente a 
describir nuestra realidad convencional con sonidos nuevos y exóti-
cos; aprendemos también a criar una realidad completamente nueva.  
(SEDYCIAS, 2009 p. 37).

Basado en esto y en la idea de la enseñanza del E/LE como 
un conjunto de signos con significados y enseñamientos acerca de 
una nueva cultura y sociedad, este trabajo se propone a tratar de 
la didáctica utilizada en el proyecto Guamá Bilingüe, que es dis-
tinta de la pedagogía que generalmente se practica en las clases de 
lengua extranjera de la secundaria en el contexto social del estado 
de Pará, priorizando el ámbito del uso de los textos y su importan-
cia como base y apoyo en la enseñanza del español como lengua 
extranjera.

2 Marco Teórico y Metodología

Para que podamos demonstrar la importancia que los textos 
poseen en la enseñanza del español como lengua extranjera (E/LE) 
dentro del proyecto Guamá Bilingüe utilizaremos los trabajos y 
testimonios de la coordinadora e idealizadora del proyecto Guamá 
Bilingüe, Paiva (2012) y (2014) para definir cómo funciona y en que 
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consiste la ideología, la metodología y las intenciones de enseñanza 
que están en el cerne del proyecto, visto que el mismo posee una 
metodología y enfoque distintos de los medios de enseñanza del 
español como lengua extranjera (E/LE).

Para esta pesquisa es importante que los conceptos y tér-
minos que utilizaremos como base de la investigación sean com-
prehendidos de manera equivalente al mismo eje lógico que utili-
zamos al construir este artículo. Por eso, en nuestra pesquisa opta-
mos por crear un link entre la literatura y los textos atribuyendo a 
ellos la misma significancia, bajo la definición del Gran Diccionario 
de Uso del Español Actual (2001), para que así pudiéramos hacer 
referencias a los estudiosos que hablan de los textos literarios re-
lacionados con la enseñanza de lengua junto a la formación ciuda-
dana.

En secuencia los Parámetros Curriculares Nacionales (2000) 
brasileños de la enseñanza de lenguas extranjera y Santos (2004) 
vienen para puntuar cómo funciona la enseñanza del español como 
lengua extranjera en las escuelas de Brasil y como los textos son 
utilizados en estas clases. Y aquí haremos un comparativo de la 
metodología “padrón” de las escuelas de enseñanza media de Bra-
sil y el proyecto en específico.

Pese que tratamos de analizar el uso y la importancia de los 
textos, o sea la “literatura”, según el eje de esta investigación, en 
un contexto especifico que visa una enseñanza critica, buscando 
la formación ciudadana de los alumnos, consideramos necesario 
utilizar la definición de Motta (2008) para la literacidad. Además 
de consideramos González (2014), Nascimento (2014) y Candido 
(1972) y (1995) para demonstrar la importancia y las funciones 
que los textos literarios poseen en la formación ciudadana de los 
alumnos de lengua extranjera.

Visto que buscamos determinar la importancia de los tex-
tos tanto en la formación social como en el aprendizaje lingüístico, 
utilizamos Salinas (2009), Pardo (2008) y Molina (2000) que nos 
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hablan las funciones lingüísticas, las maneras y el auxilio que los 
textos pueden proporcionar en la enseñanza y aprendizaje de una 
lengua extranjera. 

De esta manera demostraremos en un primer momento la 
relación que algunos estudiosos hacen entre la literatura y los tex-
tos con la formación del hombre, determinando la definición de li-
teratura que mejor comprende el concepto de la pesquisa. Tras eso, 
presentaremos nuestras análisis cuanto a las didácticas utilizadas 
en las escuelas brasileñas, el contraste que hay entre lo que se pro-
pone para la enseñanza del ELE en los parámetros de educación 
brasileñas y lo que de hecho ocurren en las clases alrededor del 
país. Por fin, explicaremos la metodología del proyecto ya mencio-
nado y su relación con los puntos importantes de una enseñanza 
apoyada en el uso de los textos.

3 El Proyecto

No obstante, nos parece necesario primeramente hacer una 
presentación del proyecto que contextualice nuestra pesquisa, 
mostrando al que el proyecto se dedica, cuáles son sus prioridades 
y porqué el mismo fornece un contexto adecuado para nuestra in-
vestigación. 

De esta manera, el proyecto Guamá Bilingüe, es auxiliado 
por el PAPIM (Programa de Apoio a Projetos de Intervenção Me-
todológica), que hace parte de la PROEG/UFPA (Pró Reitoria de 
Graduação da Universidade Federal do Pará) (PAIVA, 2012). El 
proyecto tiene como objetivo, buscar reducir la violencia y prejuicio 
social por medio de la enseñanza del español a alumnos entre 15 
y 18 años residentes en el barrio periféricos, ayudando de la mejor 
manera en la formación profesional y personal de estos alumnos.

El día 03 de octubre de 2014 el equipo de la Academia Ama-
zônica publicó en línea en el sitio YouTube un vídeo que presenta 
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la descripción, el objetivo y algunos de los hechos del mismo, la 
coordinadora del proyecto lo presentó de esta manera:

No escopo do projeto o nosso objetivo principal é reduzir a violência e o 
preconceito social através da educação. Nesse escopo a gente pretende 
ensinar espanhol apenas como uma alternativa, o que nos queremos de 
verdade, é fazer uma coisa que se chama letramento critico, para esses 
alunos. Nós sabemos que nossa educação é falha, então a gente traz 
em espanhol conceitos e conteúdo que fazem com que esses alunos des-
pertem para a sua realidade, social, econômica e que queiram através 
dessa aprendizagem, dessa leitura diferenciada de mundo conseguir 
melhorar na sua vida. (PAIVA, 2014, 00:37, información verbal).1

Luego se puede definir que el proyecto Guamá Bilingüe tiene 
como objetivo intrínseco la literacidad crítica del alumno, o sea, 
según la definición de Motta (2008), el proyecto busca despertar 
en el alumno una capacitad crítica por medio de la enseñanza de 
un lenguaje, utilizando como estrategia el cuestionamiento de las 
relaciones de poder, de las representaciones presentes en los dis-
cursos y de las implicaciones que estos temas pueden traer para el 
individuo en su vida y su comunidad.

4 La Literatura y la Formación

Es sabido que la literacidad crítica involucra el análisis y 
crítica de las relaciones entre los textos, el lenguaje, los grupos 
sociales y las prácticas sociales. O sea, la literacidad crítica está 
relacionada al uso de textos de todos los tipos, en principal los tex-
tos literarios. Estos textos estuvieron y están enseñando al hombre 
un poco más sobre sus historias, el escenario donde sucedieron, el 

1 Transcrito en portugués como en el audio original del video. En español sería: en las 
directrices del proyecto nuestro objetivo principal es reducir a la violencia y el prejuicio 
social a través de la educación. En estas directrices pretendemos enseñar español 
apenas como una alternativa, lo que queremos en verdad, es hacer una cosa que se 
llama literacidad crítica, para esos alumnos. Nosotros sabemos que nuestra educación 
es falla, entonces traemos en español conceptos y contenidos que hacen con que esos 
alumnos despierten para su realidad, social, económica y que quieran a través de este 
aprendizaje, de esta lectura diferenciada de mundo conseguir mejorar en su vida.  



261

Jacqueline Augusta Leite de Lima

desarrollo de la sociedad y, principalmente, sobre el propio hombre, 
sus temores, sentimientos, necesidades y acciones. Este enseña-
miento es una de las características más importante de la enseñan-
za que utiliza los textos literarios, pues pueden influir mucho en el 
aprendizaje del alumno.

Para nuestra pesquisa decidimos elegir una definición del 
término Literatura que se encuentra en el Gran Diccionario de Uso 
del Español Actual (2001) “[…] 2. Conjunto de obras escritas según 
este arte, que pueden pertenecer a una lengua […]”, o sea, para 
nuestra pesquisa la literatura definiese como un conjunto de obras 
y textos escritos originalmente en habla hispana y que represente 
no solamente la lengua pero la cultura y la realidad de sus hablan-
tes, favoreciendo el desarrollo de una visión crítica en los alumnos 
como afirma González (2014), además de conjuntamente enseñar 
contenidos de la lengua.

O sea, tratamos de considerar los textos de todos los tipos, 
incluso los textos literarios, como literatura e siendo de esta mane-
ra considerado un conjunto de obras escritas en lengua española la 
herramienta utilizada en eta investigación.

5 El Español en las Escuelas y en el Proyecto

Infelizmente, en la enseñanza de la secundaria, el nivel 
de enseñanza en Brasil que abarca el mismo grupo etario que el 
proyecto, cuando buscamos en los planes de clases de lengua ex-
tranjera difícilmente encontramos lecciones que tengan intencio-
nes de aplicar un ensañamiento sobre la literatura de la lengua. 

En su texto Nascimento (2014) afirma que la literatura no 
encontró un espacio en las clases de lengua extranjera porque es 
trabajada de una manera equivocada, como explica Santos (2004) 
al afirmar que los textos literarios son utilizados en clase como 
cualquier otro material, en general lo que se explota son las prácti-
cas de los aspectos gramaticales
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Este es uno de los diferenciales que posee el proyecto Gua-
má Bilingüe al trabajar con los textos literarios, en el proyecto los 
materiales son elegidos llevando en consideración los asuntos que 
involucran el alumno y su sociedad. Así el alumno se identifica en 
los contextos mencionados, pues está cerca de su realidad, y con 
eso el alumno se ve como ciudadano. 

González (2014) testifica la importancia de aproximar los 
textos del medio en el cual vive el alumno y sus condiciones socia-
les al momento de seleccionar los materiales que van a ser utiliza-
do en clase. Pues por medio de estos textos con temas conocidos por 
el alumno se intenta llegar, cruzando la educación, a los valores 
morales y a un espacio para desarrollar la conciencia crítica, los 
valores éticos e históricos.

El material del proyecto Guamá Bilingüe es basado en el uso 
de un léxico con grande proximidad al portugués, para facilitar 
el aprendizaje pues esta semejanza: permite establecer, desde las 
primeras clases, un ambiente de confianza para que los alumnos 
puedan comprender, sin ninguna dificultad, el habla del profesor 
(SALINAS, 2009), además de que, según Pardo (2008), los textos 
auxilian en la memorización de léxicos, expresiones y aspectos es-
pecíficos de la lengua en que los textos están escritos. 

6 La Importancia de los Textos en la 
Enseñanza desde el Proyecto

Teniendo como corpus de análisis los hechos del proyecto 
Guamá Bilingüe y la reacción de los alumnos frente a su didáctica, 
en lo que se atiene al uso de los textos, es posible hacer declaracio-
nes sobre la influencia que los textos literarios pueden tener en la 
enseñanza del español como lengua extranjera para alumnos entre 
15 y 18 años.
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El factor más concreto de la importancia del uso de texto en 
la enseñanza de una lengua extranjera, en este caso específico el 
español, es la influencia que los textos literarios, la literatura, po-
seen en la formación moral del alumno. Candido (1972) presenta 
como principal función de la literatura, justo, el carácter de huma-
nizar, el hecho de describir el hombre y actuar en su propia forma-
ción, lo que traducimos directamente como: “la literatura puede 
formar” (CANDIDO, 1972). E siguiendo esta misma idea Nasci-
mento (2014) también afirma que los textos literarios son instru-
mentos fundamentales en la formación, transformación social del 
alumno.

Según Candido (1995), la formación nos hace más compren-
sivos y abiertos para la naturaleza, la sociedad y el semejante.  Por 
eso, se puede notar que los textos ofrecen una manera singular de 
preservar y transmitir la experiencia del otro para aquel que se 
encuentra lejos en relación de espacio, tiempo o modo de vida, por 
ende nos hace más sensibles a los diversos contextos. Además, el 
alumno tiene la posibilidad de se reconocer en el sujeto del argu-
mento y, por consecuencia, generar un acercamiento del pueblo y 
de la cultura de la lengua meta. 

La tipología textual también es un factor muy importante ya 
que cuando presentamos a los alumnos textos que tengan estructu-
ras que les parezcan conocidas hacemos con que el alumno reconoz-
ca que su lengua materna no está tan lejos de la lengua meta, pues 
las estructuras formales les parecen familiar, evitando de inicio un 
rechazo por la escrita que es una de las habilidades más difíciles.

Además del hecho de como los textos, según Pardo (2008), 
auxilian en la memorización de léxicos, expresiones y aspectos es-
pecíficos de la lengua en que los textos están escritos. Visto que 
Molina (2000) afirma que el lector imita, memoriza y capta las ex-
presiones del autor, sus léxicos, construcciones y recursos expresi-
vos tomando para si lo que encuentran en los textos.
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Según Pardo (2008), “Una ventaja más es que los textos lite-
rarios son input comprensibles para la adquisición de estructuras 
de la lengua meta” eso notamos en los alumnos del proyecto y en 
afirmaciones de los becarios que actúan como profesores en el mis-
mo, los alumnos inconscientes o no demonstrar aprender mucho 
más fácilmente como utilizar las expresiones y léxicos que a me-
nudo son utilizada en clase sea en el habla de los profesores o en 
los textos.

7 Conclusión

Todas estas influencias apuntadas en este trabajo se des-
tinan a demostrar cómo es importante el uso de los textos en la 
enseñanza del español como lengua extranjera para la formación 
de alumno como un lector crítico y sensible frente a la lectura de 
sus particularidades y rasgos discursivos, sin olvidar la formaci-
ón morfosintáctica y el conocimiento mayor del léxico de la lengua 
meta buscando no solamente una formación académica como un 
cambio de comportamiento y una formación a fin de obtenerse un 
ciudadano crítico

Es importante que se abandone la idea de complejidad que 
existe en el uso de la literatura y se cuestione de qué manera po-
demos utilizarla en clase. Pese que hay infinitas posibilidades de 
trabajar con los textos literarios en clase, la intención de formación 
ciudadano, actuando en un contexto de enseñanza social es lo que 
ponemos como algo fundamental, pues a lo largo de las análisis que 
hicimos de la historia y de los estudios de la arte de la memoria y 
del uso de los textos en la enseñanza la intención de “civilizar”. 
Pensando en esto el proyecto Guamá Bilingüe tiene en su didactica 
y metodología, el uso de los textos literarios como herramientas 
para rescatar, salvar a estos jóvenes en riesgo social que hacen 
parte del proyecto.
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Con esta finalidad, es de fundamental importancia que el 
profesor no se limite a los restringidos modelos de enseñanza de 
una lengua y intente explotar a los textos literarios, buscando 
siempre cambiar y reinventar la mera de usar los textos como base 
y apoyo de la enseñanza con la intención de hacer con que el alum-
no se vuelva verdaderamente crítico y apto para utilizar la lengua 
extranjera que estudia –en este caso, el español.
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O DYNAMIC ASSESSMENT EM 
SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA

Tarsila Rubin Battistella*

1 Introdução

Pesquisas recentes têm examinado as aplicações do dynamic 
assessment (DA), uma nova abordagem que tem como base a teo-
ria sociocultural vygotskiana, particularmente a zona de desenvol-
vimento proximal (ZDP) do indivíduo, que prevê uma divisão de 
trabalho, socialmente negociada entre o mediador (professor) e o 
indivíduo (aprendiz), em que a responsabilidade pela realização de 
uma atividade se dá em um processo de aprendizagem interativa e 
compartilhada (POEHNER; LANTOLF, 2005). 

O termo dynamic (dinâmico) foi introduzido no ocidente por 
Luria (1961) em oposição aos procedimentos educacionais estáti-
cos que avaliam o conhecimento de um indivíduo isoladamente, 
e os resultados da aprendizagem passada. Uma abordagem dinâ-
mica é orientada para o futuro e aquela em que um especialista 
(professor) interage com um aprendiz e o medeia na resolução de 
uma tarefa que ele terá a capacidade para realizar em um futuro 
próximo, com o auxílio apropriado. Os estudos sobre o DA abarcam 
os campos da educação especial, psicologia e educação. Em língua 
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estrangeira (LE), os estudos são recentes, datados do ano 2000 
em diante (KOZULIN; GARB, 2002; ANTÓN, 2003; LANTOLF;  
POEHNER, 2004; POEHNER, 2005).

Assim, o objetivo desse artigo é apresentar os principais 
construtos do DA, além de uma revisão dos principais estudos fei-
tos na área, visando contribuir para o ensino-aprendizagem de lín-
guas e para a literatura na área, a fim de que o mesmo possa servir 
como um condutor aos interessados na abordagem constante ao 
longo do texto. Para tanto, inicia-se o artigo com uma breve abor-
dagem aos aspectos teóricos do DA. Segue-se com a apresentação 
das abordagens relacionadas ao DA, a saber, interacionista e inter-
vencionista, que podem ser utilizadas pelos professores em suas 
aulas de línguas. Passa-se à revisão de algumas investigações que 
compreendem o uso do DA na sala de aula no que tange às duas 
abordagens citadas. Por fim, vêm as conclusões. 

2 Aspectos teóricos do DA

De natureza interativa, o DA originou-se a partir da observa-
ção de que os aprendizes com níveis de desenvolvimento semelhan-
tes podem realizar a mesma atividade de modo distinto quando 
lhes é fornecida algum tipo de assistência em sala de aula. Vygot-
sky (1978) inferiu, por meio de pesquisas teóricas e empíricas, que 
a resposta do aprendiz à assistência que lhes é oferecida, indica o 
seu nível de desenvolvimento potencial, ou seja, o que ele pode fa-
zer com algum tipo de auxílio hoje, ele será capaz de realizar futu-
ramente de maneira independente (LANTOLF; POEHNER, 2008). 

Essa diferença entre o que o indivíduo é capaz de fazer inde-
pendentemente e o que ele pode fazer com auxílio ou mediação é 
definida por Vygotksy (1978) como a zona de desenvolvimento pro-
ximal (ZDP). A ZDP pode ser compreendida como um estado socio-
cognitivo no qual o aprendiz é assistido para fazer uso de recursos 
da linguagem que ele não pode empregar de maneira independen-



269

Tarsila Rubin Battistella

te (LANTOLF; POEHNER, 2011a), representando uma forma de 
promover o desenvolvimento futuro desse aprendiz (VYGOTSKY, 
1978). 

O DA é, então, uma abordagem que leva em consideração o 
que o aprendiz é capaz de realizar sozinho (aquilo que ele já sabe) e 
o que é possível ser feito como o auxílio de um mediador (professor, 
colega, par mais capaz, etc.). O mediador promove o desenvolvi-
mento do aprendiz ao fornecer auxílio a ele, ao mesmo tempo em 
que acessa as habilidades desse aprendiz (DAVIN, 2013), por meio 
da instrução e da avaliação. O DA é guiado por uma crença ge-
ral de que as habilidades dos indivíduos podem ser desenvolvidas 
intencionalmente com a forma de mediação apropriada. Assim, o 
futuro desenvolvimento dos aprendizes é mediado através do uso 
de prompts guiados, pistas metalinguísticas e perguntas indutivas 
(LANTOLF; THORNE, 2006b). 

Nesse sentido, o objetivo do DA é medir as habilidades lin-
guísticas, intervir na aprendizagem e documentar o crescimento 
dos aprendizes, auxiliando os professores no entendimento daqui-
lo que o indivíduo necessita e quais são os passos para apoiar a 
aprendizagem futura (BODROVA; LEONG, 2007). O DA revela 
ainda o futuro desenvolvimento do aprendiz no plano intermental 
(entre os indivíduos) e auxilia a desenvolvê-lo no plano intramental 
(quando é apropriado e internalizado pelos indivíduos), via intera-
ção flexível e negociada entre o aprendiz e o mediador (LANTOLF;  
POEHNER, 2008).

Logo, pode-se afirmar que o DA é uma maneira de assessment 
na qual o mediador, no caso o professor, fornece pistas e questões 
com o intuito de mediar o aprendiz na sua aprendizagem futura, 
isto é, no seu desempenho sobre determinada tarefa. Por ser uma 
abordagem direcionada para o futuro, o foco do DA está no proces-
so de desenvolvimento do aprendiz, dado que o mediador o auxilia 
a chegar à resposta exata por meio da mediação e não do forne-
cimento imediato da resposta correta a ele. Lidz e Gindis (2003,  
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p. 99) conceituam o DA como “uma abordagem que compreende 
as diferenças individuais e suas implicações para o ensino... [que] 
incorpora a intervenção no processo de assessment1”. 

De acordo com Lantolf e Thorne (2006a; 2006b), Vygotsky 
afirmava que a melhor maneira de entender e explicar as formas 
do funcionamento mental humano é interpretando o indivíduo e 
estudando o processo e não o resultado do desenvolvimento. Con-
sequentemente, a análise do desempenho do aprendiz na interação 
social com o mediador também é importante para o DA. 

Nesse caso, destaca-se que o DA integra a avaliação e a ins-
trução como uma única atividade baseada na ZDP (POEHNER, 
2009), que procura diagnosticar e promover o desenvolvimento do 
aprendiz simultaneamente, oferecendo mediação aos aprendizes 
(PANAHI; BIRJANDI; AZBDAFTARI, 2013). 

Levando em consideração o que foi exposto, pode-se afirmar 
que as técnicas do DA fornecem aos aprendizes uma experiência 
de aprendizagem mediada (mediated learning experience, (LIDZ, 
1991)), que são filtradas e interpretadas de acordo com a necessi-
dade de cada um, por meio da interação social. Os elementos mais 
importantes da experiência mediada são a verbalização e o feedba-
ck, que permitem que o especialista (mediador/professor) possa 
guiar os alunos no planejamento, na regulação e no controle do de-
sempenho, nas conexões, na definição de objetivos, etc., responden-
do ao comportamento dos aprendizes oportuna e adequadamente 
(PANAHI; BIRJANDI; AZABDAFTARI, 2013).

3 Abordagens do DA

Algumas abordagens para o DA relacionam-se diretamente 
às formas tradicionais de assessment (no formato de pré-teste, in-
tervenção e pós-teste), com a avaliação, a quantificação e a genera-

1 “An approach to understanding individual differences and their implications for instruction…
[that] embeds intervention within the assessment procedure” (LIDZ; GINDIS, 2003, p. 99).
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lização dos resultados de testes e tarefas resolvidas pelos aprendi-
zes, em que a mediação é fornecida na forma de uma série de dicas 
e prompts já pré-estabelecidos, enquanto que outras fornecem uma 
mediação negociada, sendo mais flexíveis por permitirem uma in-
teração mais cooperativa e individualizada entre o aprendiz e o 
mediador. 

Lantolf e Poehner (2004) referem-se a essas abordagens para 
o DA como intervencionista e interacionista, respectivamente. Sa-
lientamos que os autores (LANTOLF; POEHNER, 2004) propuse-
ram esses termos para compreender os meios pelos quais a media-
ção pode ser abordada no DA, e o que distingue um do outro é o tipo 
de mediação que cada um proporciona, podendo ser adaptada ao 
contexto e ao nível linguístico de cada aprendiz.

A abordagem interacionista é dialógica e preocupa-se em au-
xiliar os aprendizes no seu desenvolvimento futuro, de acordo com 
a necessidade dos alunos e por meio de uma avaliação qualitati-
va dos processos psicológicos de cada um (LANTOLF; POEHNER, 
2011a). Ela emerge como parte natural da interação entre o apren-
diz e o professor, estando mais relacionada à ZDP vygotskiana e ao 
desenvolvimento humano. 

Na abordagem interacionista, os participantes comparti-
lham a responsabilidade pelo desempenho e pelo desenvolvimento, 
e a mediação é negociada com o indivíduo, ou seja, é adequada à ca-
pacidade de resposta do aprendiz, sendo flexível e individualizada 
(LANTOLF, 2009). Consequentemente, a interação varia de pessoa 
para a pessoa bem como para a mesma pessoa ao longo do tem-
po, porque as pessoas apresentam diferentes tipos de ZDP (LAN-
TOLF; POEHNER, 2011a). A qualidade da mediação e do diálogo 
colaborativo durante a interação na ZDP é fundamental para que 
se compreenda o desenvolvimento na abordagem interacionista. 

A abordagem intervencionista adota um paradigma quan-
titativo e possui o formato de pré-teste – intervenção – pós-teste 
(POEHNER, 2005). Na abordagem intervencionista, a mediação é 
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padronizada e, ao final da interação, o desempenho, a quantidade e 
o tipo de mediação podem ser avaliados quantitativamente. Nesse 
caso, a mediação segue uma sequência pré-determinada de dicas e 
pistas ou prompts, que variam do nível implícito para o mais explí-
cito de assessment, e cuja intervenção tem como objetivo auxiliar 
os aprendizes a se tornarem mais eficientes, pois se concentra na 
velocidade da aprendizagem e pode ser administrada para um gru-
po ou para um único indivíduo (POEHNER, 2008).

Sendo guiados por uma crença geral de que as habilidades 
dos indivíduos podem ser desenvolvidas intencionalmente com a 
forma de mediação apropriada, Lantolf e Poehner (2011a) reiteram 
que o DA não é uma técnica a ser seguida rigidamente, mas uma 
abordagem que auxilia o professor a fornecer um tipo de assistên-
cia que venha a promover o desenvolvimento linguístico e cognitivo 
dos aprendizes. Além disso, o DA oferece uma série de princípios 
que podem auxiliar o professor a pensar em como interagir com os 
aprendizes em sala de aula, como tais interações podem ser utili-
zadas com o intuito de criar oportunidades de aprendizagem, para 
termos uma percepção das habilidades dos aprendizes, e de como 
elas evoluem ao longo do tempo. 

Em se tratando de ensino-aprendizagem de línguas, a quali-
dade e o tipo da mediação oferecida no DA aos aprendizes é essen-
cial para promover o desenvolvimento na língua-alvo, uma vez que 
se pretende interpretar corretamente e auxiliar os aprendizes a ex-
pandir seus potenciais de aprendizagem (LANTOLF; POEHNER, 
2004). Com base nisso, é indispensável que se forneça suporte ne-
cessário para o desenvolvimento dos aprendizes; uma mediação 
adequada às necessidades dos mesmos; e uma interação em torno 
da ZDP que seja desafiadora a eles, e que também envolva a inter-
nalização do conhecimento teórico (POEHNER, 2008).



273

Tarsila Rubin Battistella

4 Usando o DA na sala de aula de línguas

A maioria dos estudos relacionados ao DA em língua estran-
geira (LE) ou segunda língua (L2) adotam a abordagem interacio-
nista (ANTÓN, 2003; POEHNER, 2009), embora o DA intervencio-
nista também seja utilizado no contexto da sala de aula de línguas 
(KOZULIN; GARB, 2002). O DA interacionista é preferível justa-
mente por fornecer uma mediação flexível e individualizada, por 
meio do diálogo colaborativo entre o professor e o aprendiz, o que 
pode permitir a construção conjunta do conhecimento. Desse modo, 
será apresentada na sequência uma revisão dos principais estudos 
feitos na área, exemplificando a forma como o DA, em suas duas 
abordagens: a interacionista e a intervencionista, é utilizada. 

O primeiro exemplo que leva em consideração o DA intera-
cionista aplicado ao ensino-aprendizagem de línguas é o estudo de 
Antón (2003) com dois aprendizes de espanhol. Em uma determi-
nada atividade, foi solicitado a eles que narrassem uma história, 
fazendo o uso do passado como uma etapa do assessment de sua 
produção oral. No primeiro excerto, o professor percebeu que o 
aprendiz começou a contar a história no passado, mas logo trocou 
para o presente2.1. 

(E) Examiner: You started the story in the past and then, 
half way you switched. [Você iniciou a história no passado e, então, 
no meio do caminho você trocou]

(S) Student: Yes, yes. [Sim, sim]
E: To the present. [Para o presente]
S: Yes, yes. I heard. [Sim, sim. Eu percebi]
E: Do you want to try again using the past? And you can ask 

me. If there is a verb you don’t remember it’s OK. [Você quer tentar 
novamente utilizando o passado? Se tiver algum verbo que você 
não lembra, você pode perguntar que eu lhe auxilio]

2 Todos os exemplos trazidos ao longo do texto serão apresentados em seu respectivo 
idioma (inglês ou espanhol) com a devida tradução para o português. 
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S: Yes, yes, from the beginning? [Sim, sim. Do começo?]
E: Perhaps from the middle.
[Talvez do meio]
S: In the past, yes, yes. [No passado, sim, sim]
E: Did you realize that you made the switch? [Você percebeu 

que fez a troca?]
S: Yes, yes, I heard. [Sim, sim. Eu percebi]
Nesse caso (ANTÓN, 2003), o aprendiz foi capaz de iniciar 

novamente a atividade e, com alguns erros, conseguiu utilizar o 
passado corretamente. Porém, ao realizar a mesma tarefa, o outro 
aprendiz também teve dificuldades com o passado do espanhol. O 
professor atentou o aluno para o erro e solicitou que ele narrasse 
novamente a história. Nesse caso, não houve melhoras no desem-
penho daquele aprendiz. O mediador acabou fornecendo ao apren-
diz duas alternativas para que ele escolhesse a mais adequada à 
sua produção. 

Se esses dois aprendizes tivessem sido avaliados de maneira 
tradicional, isto é, levando em consideração apenas a resolução da 
tarefa (o produto) e a aprendizagem do passado especificamente, o 
professor provavelmente teria concluído que nenhum deles possui 
muito controle sobre o passado do espanhol. Sob o ponto de vista do 
DA, os dois aprendizes não estão no mesmo nível de entendimento 
acerca do passado do espanhol, mas com o auxílio do mediador, eles 
conseguem progredir nessa estrutura linguística. O primeiro aluno 
compreendeu bem o uso do passado, e precisou de uma segunda 
chance para produzir a narrativa de maneira adequada. O segundo 
aprendiz, por sua vez, não foi capaz de se autocorrigir, sendo que 
necessitou de um auxílio mais explícito do professor a fim de me-
lhorar a sua produção. Apesar de apresentarem o mesmo problema 
com relação ao uso do passado do espanhol, o uso do DA mostrou 
que os aprendizes necessitam de intervenção instrucional distinta 
por parte do professor (mediador).
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 Ainda exemplificando a abordagem interacionista, o excerto 
que segue diz respeito a uma interação entre o professor e o apren-
diz de inglês como segunda língua (LANTOLF; POEHNER, 2004), 
em torno da correção de uma produção escrita feita pelo próprio 
aprendiz. No exemplo selecionado por Lantolf e Poehner (2004), 
o aprendiz produz a frase “I called other friends who can’t went to 
the party”, e o professor oferece assistência ao aluno para que ele 
consiga resolver esse problema. 

P: Okay what else? ... what about the verb and the tense? 
The verb and the tense.  
[Tudo bem, o que mais? … e sobre o verbo e o tempo verbal? O ver-
bo e o tempo verbal]

A: Could. [Poderia]
P: Okay, here. [Tudo bem aqui]
A: Past tense. [O passado do verbo]
P: Alright, okay, “who [alright] could not.” Alright? And? ... 

[Certo, tudo bem, “quem (tudo bem) não poderia”. Certo? E?]
A: To. [To]
P: Here [points to the verb phrase], what’s the right form? 

[Aqui (aponta para o verbo) qual é a forma correta?]
A: I…go. [Eu…vou]
P: Go. Okay, “could not go to [that’s right] to the party…” 

[Vou. Tudo bem, “você não poderia ir (está certo) à festa...”]
Como pode ser observado, o professor precisou fornecer vá-

rias formas de mediação para auxiliar o aprendiz. Inicialmente, 
a mediação foi mais implícita e, aos poucos, foi se tornando mais 
específica. Na sessão de correção da semana seguinte, ocorreu o 
mesmo problema. O professor auxiliou novamente o aprendiz a su-
perar a sua dificuldade linguística por meio da interação dialógica. 
Dessa vez, o aprendiz reagiu positivamente, e precisou de menos 
assistência do que na semana anterior. 
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P: Is there anything wrong here in this sentence? “I took only 
Ani because I couldn’t took both” … Do you see anything wrong? … 
Particularly here “because I couldn’t take both”.

[Há alguma coisa errada aqui nessa frase? “Eu só peguei a 
Ani porque eu podia peguei  
ambas” ... Você percebe algo de errado? .... Especialmente aqui 
“porque eu não podia peguei ambas”]

A: Or Maki? [Ou Maki?]
P: What the verb verb … something wrong with the verb… 

[Que o verbo, verbo … alguma coisa errada com o verbo]
A: Ah, yes … [Ah, sim …]
P: That you used. Okay, where? Do you see it?
(points to the verb) 
[Que você utilizou. Certo. Onde? Você percebe? (aponta para 

o verbo utilizado)]
A: Took? Okay. [Peguei? Tudo bem]
P: Take. [Pego]  
A: Alright, take. [Certo, pego] 
É possível perceber que o nível de entendimento do aprendiz 

evoluiu da primeira para a segunda semana com a mediação forne-
cida pelo professor. Em ambos os casos, ele foi incapaz de controlar 
as estruturas da língua sozinho, e necessitou de uma ajuda do pro-
fessor para fazer isso adequadamente. Entretanto, a quantidade e 
o tipo de auxílio requerido mudaram de uma sessão para a outra. 
Em outras palavras, o aprendiz teve um controle maior sobre a 
estrutura linguística na segunda semana do que na primeira, e 
precisou de menos auxílio do professor. Isso indica que o aprendiz 
se desenvolveu naquele aspecto da língua.

O exemplo que segue, de Kozulin e Garb (2002) diz respeito 
à abordagem intervencionsita do DA. Kozulin e Garb (2002) rea-
lizaram uma pesquisa a respeito das habilidades de compreensão 
leitora de aprendizes de inglês, imigrantes, e em situação de risco 
em seu país de origem, Israel. Os autores elaboraram um currículo 
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instrucional para as aulas de inglês, que incluía um componente 
do DA, com o intuito de auxiliar os aprendizes a desenvolverem 
regras gerais de compreensão leitora, que poderiam ser utilizadas 
para que eles pudessem ter acesso ao significado em uma ampla 
gama de textos. 

Primeiramente, como um pré-teste, foi solicitado aos apren-
dizes que lessem um trecho simples de um texto em inglês e res-
pondessem a algumas questões de compreensão. Após o pré-tes-
te, os professores, que haviam recebido a instrução para atuarem 
como mediadores analisaram a primeira tarefa com os aprendizes, 
mediando-os para as regras de compreensão já previamente esta-
belecidas. Às formas de mediação foi incluída uma página conten-
do informações lexicais relevantes ao pré-teste (o uso dos verbos 
auxiliares “to be” e “to do”, formação da negação em inglês, etc.), 
que foi fornecida aos aprendizes, e uma atividade solicitando que 
os aprendizes lessem quatro textos e respondessem questões re-
ferentes à compreensão da estrutura textual e coesão. Kozulin e 
Garb (2002) não especificaram como essa mediação foi realizada, 
se individualmente ou em grupo, e qual era o foco da mediação 
(gramática, estrutura textual, etc.). Depois da mediação (teste), os 
aprendizes responderam a um pós-teste similar ao pré-teste deli-
neado anteriormente.

Os autores (KOZULIN; GARB, 2002) chegaram à conclusão 
de que as habilidades dos aprendizes não poderiam ser definidas 
apenas com o resultado do pré-teste. Então, foi necessário determi-
nar em que medida eles se beneficiaram da intervenção fornecida. 
Nesse sentido, os pesquisadores quantificaram os dados por meio 
dos resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste, o que permitiu 
que eles agrupassem os alunos em três níveis de compreensão, bai-
xa, média e alta. Com isso, Kozulin e Garb (2002) afirmaram ter 
subsídios para auxiliar futuramente os aprendizes, em cada um 
dos níveis, da melhor forma. 
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Ableeva (2008) também fez uso do DA intervencionista na 
compreensão auditiva de aprendizes de francês como segunda lín-
gua, em uma universidade pública dos Estados Unidos, durante 
o primeiro semestre de 2005. Seis alunos de (um homem e cinco 
mulheres) graduação fizeram parte do estudo, que foi subdivido 
em pré-teste, mediação (intervenção no DA) e pós-teste. Ao longo 
do estudo foram fornecidas dicas, prompts, sugestões, perguntas e 
explicações aos aprendizes para que eles pudessem compreender e 
narrar uma história vista por eles em vídeo, fazendo uso do passa-
do do francês. 

Os resultados quantitativos do estudo de Ableeva (2008) in-
dicaram que o DA pode facilitar a compreensão na língua, visto que 
os aprendizes foram capazes de chegar a um entendimento melhor 
sobre o texto autêntico com o auxílio de um mediador. A autora 
inferiu que as dificuldades apresentadas pelos aprendizes com re-
lação ao passado do francês estavam intimamente relacionadas à 
compreensão lexical e ao conhecimento de mundo de cada um. De 
acordo com a autora, quando direcionado à compreensão auditiva 
da língua, o DA permite ao professor avaliar com mais precisão 
as habilidades dos aprendizes, identificar a fonte dos problemas 
linguísticos e promover o desenvolvimento dos alunos por meio da 
mediação intervencionista. 

É importante notar, nos exemplos apresentados, que o pro-
fessor (mediador) não fornece apenas a forma correta aos apren-
dizes. Ele fornece um tipo de mediação adequada às necessidades 
e individualidades de cada aprendiz, com o objetivo de auxiliar os 
aprendizes a atingirem o seu nível real de desenvolvimento, ao 
mesmo tempo em que promove esse desenvolvimento. É isso que 
distingue o DA de outras formas de assessment. 
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5 Considerações finais

Neste artigo, foram desenvolvidas algumas reflexões de na-
tureza teórico-metodológica com vistas a relacionar o DA ao ensi-
no-aprendizagem de línguas. Nesse sentido, foram apresentados os 
fundamentos do DA e as suas concepções mais relevantes, incluin-
do as abordagens e exemplos de como o DA pode ser abordado no 
ensino-aprendizagem de línguas. 

Por meio dos exemplos, objetivou-se ilustrar como o DA tem 
sido utilizado para fins educacionais específicos. Certamente, eles 
não representam os únicos meios pelos quais o DA pode ser imple-
mentado em sala de aula de línguas, porém são ilustrativos dessa 
abordagem.

Acredita-se que o professor que sabe como fornecer o auxílio 
adequado às necessidades do aprendiz pode estruturar respostas 
para as dificuldades dos alunos de modo que os guie para novos en-
tendimentos (DAVIN, 2013). Assim, é preciso considerar a sala de 
aula como uma “entidade” composta por diferentes indivíduos tra-
balhando conjuntamente para resolver atividades que um membro 
do grupo não seria capaz de resolver independentemente, isto é, a 
sala de aula é vista como mais do que um contexto para o desenvol-
vimento individual (POEHNER, 2009). 

Ao relacionar o DA ao ensino-aprendizagem de línguas, obser-
va-se que a qualidade e o tipo de mediação fornecida aos aprendizes 
são essenciais para promover o desenvolvimento na língua-alvo, 
visto que se pretende interpretar corretamente e auxiliar os apren-
dizes a expandir seus potenciais de aprendizagem (LANTOLF;  
POEHNER, 2004). 

Finalmente, é importante destacar que, embora ainda haja 
muito a ser discutido sobre os pressupostos teórico-metodológicos 
do DA, seus desdobramentos, tais como a mediação, reciprocidade, 
e um modelo de ação humana, prometem ser cada vez mais insti-
gantes para o estudo do desenvolvimento do aprendiz com relação 
ao ensino-aprendizagem de línguas.
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O ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA NA EDUCAÇÃO  

DE SURDOS

Karina Ávila Pereira*

1 Introdução

O objetivo a que se propõe este artigo consiste em discutir 
os efeitos do ensino de língua estrangeira (LE) para surdos e, para 
isso, apresenta um recorte de pesquisa de doutorado, a qual pro-
curou entender de que maneira a Política dos Parâmetros Curri-
culares Nacionais para o ensino de língua estrangeira (PCN-LE) 
e outros documentos relacionados com a educação de surdos são 
recontextualizados nos discursos sobre a prática pedagógica de 
professores de língua estrangeira em salas com alunos surdos. 
Neste sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais de língua es-
trangeira (PCN-LE), a Política Nacional de Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE), o Decreto 5626/20052 e 
outros documentos especializados na educação de surdos são aqui 
definidos como Discurso Pedagógico Oficial (DPO).

* Professora Doutora. Universidade Federal de Pelotas. Área de Libras.karina.pereira@
ufpel.edu.br

2 Decreto que regulamenta a Lei 10.436/2002 que oficializa a Língua brasileira de sinais – 
Libras – como língua das comunidades surdas no Brasil. 
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2 Referencial Teórico 

Este trabalho teve como aportes teóricos os Estudos Surdos 
a partir de suas discussões relativas ao campo do currículo e a  
Teoria Bernsteiniana do Dispositivo Pedagógico. O primeiro campo 
de estudos percebe a surdez como uma diferença cultural e que 
pretende deslocar a compreensão sobre o conceito de sujeito sur-
do.  Objetiva localizar a problemática a partir dos discursos sobre o 
surdo, os quais têm implicações na produção do currículo e dos su-
jeitos da educação. O segundo aporte teórico consiste nos estudos 
sobre a teoria do Dispositivo Pedagógico (Bernstein, 1996) em que 
um dos conceitos centrais referem-se ao conceito de recontextuali-
zação, que segundo Mainardes; Stremel (2010) permite a análise 
da emergência e desenvolvimento dos discursos de políticas espe-
cíficas ao longo do tempo. Bernstein não nega a existência de uma 
base linguística nos processos discursivos. No entanto, em sua teo-
ria, ele procura considerar as condições sociais (relações de poder) 
que controlam a produção e a reprodução do discurso e reconhecer 
as relações de poder e controle que regulam a sua existência.  

A teoria do Dispositivo Pedagógico (DP) foi elaborada como 
um modelo para analisar o processo pelo qual uma disciplina ou 
um campo específico de conhecimento é transformado ou “pedago-
gizado” para constituir o conhecimento escolar, o currículo, conteú-
dos e relações a serem transmitidas.  

O discurso pedagógico é um princípio que desloca um deter-
minado discurso de sua prática e contextos e reloca aquele discurso 
de acordo com seu próprio princípio de focalização e reordenamen-
to seletivos formando, dessa forma, sujeitos imaginários de uma 
prática imaginária ou virtual. Assim, esse relocamento e desloca-
mento do discurso permite que um princípio recontextualizador 
atue, pois ele seletivamente apropria, reloca, refocaliza e relaciona 
outros discursos para que se possa constituir outros ordenamentos 
(Bernstein, 1996). As regras de recontextualização regulam como 
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são constituídos os discursos pedagógicos, isto é, regulam o que 
deve ser e como deve ser transmitidos.

3 Metodologia

A investigação a que se refere o presente artigo constitui-se 
como uma pesquisa qualitativa em que questionários, entrevistas 
on-line, entrevistas presenciais e análise documental de planos de 
ensino foram utilizados para responder a problemática anuncia-
da. No que tange aos objetivos, analisou-se os processos de recon-
textualização da política, presentes nos discursos dos professores 
sobre suas práticas de ensino de LE para surdos. Dessa maneira, 
a análise dos dados incidiu sobre o que denominamos de instância 
recontextualizadora: - o discurso sobre a prática pedagógica docen-
te de professores de língua estrangeira que atuam em salas com 
alunos surdos.

A pesquisa abarcou professoras de escolas pertencentes às 
cinco regiões brasileiras, contatadas através da internet através de 
e-mail e da rede social facebook, procurando dar conta da impossi-
bilidade de chegar pessoalmente nessas escolas. Obtivemos retor-
no de doze escolas da região Sul; duas escolas da região Sudeste; 
uma escola da região Centro-oeste; uma escola da região Nordeste; 
e uma escola da região Norte, totalizando, naquele momento, 17 
questionários válidos para o estudo, respondidos por treze Escolas 
de Surdos e quatro Escolas Inclusivas. 

Destas escolas, quase a totalidade informou que a língua es-
trangeira ofertada é a língua inglesa, com exceção da escola per-
tencente à região nordeste que oferta o ensino de espanhol como 
língua estrangeira. 

No seguimento da pesquisa, onze professoras concordaram 
em participar da fase de entrevistas: nove entrevistas foram feitas 
de forma on-line utilizando o e-mail, ou o facebook. Três profes-
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soras preferiram a entrevista presencial1. Como já mencionado, a 
escolha pelo método de entrevista on-line ocorreu em função de dar 
conta da dimensão da coleta de dados nas cinco regiões.

As entrevistas feitas com as onze docentes que atuam com 
ensino de LE para surdos foram analisadas através das teorias 
Bernsteinianas. Para isso, as questões das entrevistas foram divi-
didas em duas categorias de análises: categoria 1 – Prática pedagó-
gica e Categoria 2 - Influência da Política nas Práticas pedagógicas. 

Assim sendo, na Categoria 1- Prática Pedagógica foram ana-
lisadas as respostas das seguintes perguntas das entrevistas: 

1- Há quanto tempo você leciona em escolas de surdos ou escola inclu-
siva?

2- Qual é a sua formação acadêmica?

3- Como você aprendeu a Libras? Em que ambiente?

4- Tem alguma formação específica para trabalhar com surdos?

[...]

6- Você poderia me descrever quais metodologiasfiabordagens de ensi-
no permeiam suas aulas de LE para surdos?

7- Você utiliza-se de algum material didático específico para o ensino 
de LE para surdos?

8- Você costuma utilizar planos de ensino em sua disciplina? Você pode-
ria me disponibilizar uma cópia de seus planos de ensino?

9- Do que você sente mais falta quando o assunto é ensino de LE para 
surdos?

A questão de nº5: Em quais documentos, orientações, parâ-
metros, políticas de ensino as suas aulas de língua estrangeira se 
baseiam? O que te orienta, em termos teóricos em relação ao ensino 
de LE para surdos?, serviu para a análise da Categoria 2- Influên-
cia da Política nas Práticas pedagógicas, que não será apresentada 
no presente artigo.

1 Todas as professoras participantes da pesquisa, tanto nas entrevistas online ou 
presenciais, assinaram o termo de consentimento informado para garantia de sigilo dos 
dados informados e para uso dos mesmos para fins exclusivos da pesquisa.
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3.1 Prática Pedagógica (Primeira Instância 
recontextualizadora)

Para melhor compreensão da Categoria 1- Prática Pedagó-
gica- primeira instância recontextualizadora - o esquema abaixo 
foi construído com o intuito de esclarecer quais temáticas estarão 
sendo abordadas:

Figura 1: Categoria 1- Prática Pedagógica

Passo, a seguir, a abordar os itens apresentados na figura.

3.1.1 Formação acadêmica

No contexto pesquisado, das onze professoras entrevistadas 
apenas duas não possuem formação acadêmica do curso de Letras, 
sendo a formação acadêmica de ambas na área da Biologia. Algu-
mas das professoras entrevistas mencionaram, além de sua gradu-
ação, formação em cursos de pós-graduação em nível de especiali-
zação ou mestrado, focado principalmente nas áreas da linguística 
(Inglês ou Libras), da pedagogia ou psicopedagogia.
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Em relação ao tempo de trabalho das professoras em escolas 
de surdos e escolas inclusivas, com exceção da professora SUL C 
que possui um ano de trabalho, apenas, e da professora NORTE A 
que possui dois anos, as demais entrevistadas possuem no mínimo 
cinco anos de trabalho com alunos surdos. Sobre o ambiente de 
aprendizagem da Libras, sete das onze entrevistadas informaram 
que aprenderam a Língua brasileira de sinais na própria escola em 
que trabalham. 

A escola de surdos constitui-se como ambiente linguístico fa-
vorável para aprendizagem da Libras tanto para os alunos surdos 
como para os professores que ainda não são fluentes nessa língua. 
Nesse contexto, há possibilidades de imersão em práticas sociais 
da língua de forma natural diferentemente do que ocorre em ou-
tros ambientes. Nas entrevistas com professoras de LE de surdos 
outros ambientes de aprendizagem da língua de sinais também são 
mencionados como cursos de extensão, nos diversos níveis, convi-
vência com a comunidade surda oriundos de igrejas e convivência 
com colegas de trabalho surdos. 

Das onze entrevistadas apenas quatro não possuem for-
mação específica na educação de surdos. As formações que mais 
apareceram são: Especialização, cursos de capacitação na área da 
surdez, para traduzir e interpretar a Libras e cursos de Libras em 
diversos níveis.

3.1.2 O que sente falta em relação ao ensino de LE para surdos

Ao serem indagadas sobre “Do que você sente mais falta 
quando o assunto é ensino de LE para surdos?” a professora SUL B 
refere-se aos Parâmetros Curriculares Nacionais:

Sinto falta de um pcn2 p língua inglesa que leve em conta a especifici-
dade da surdez. Pois o ensino dessa língua p surdos e ouvintes é diferen-
ciado. (Excerto professora SUL B)

2 Todos os grifos dos excertos são das autoras.
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Outras necessidades também foram mencionadas como re-
cursos didáticos diferenciados, maior carga horária da disciplina 
de LE, entre outros. A Professora SUL F responde que sempre se 
sente falta de algo. No entanto, ser professor é ser “versátil”, ou 
seja, é estar sempre em busca de melhorias. Foi mencionado pela 
professora SUL D que a grande dificuldade encontrada por ela é a 
compreensão da importância da língua estrangeira para os adqui-
rentes surdos, uma vez que ela considera que esta língua constitui-
-se como uma L3, e não há, de fato, um entendimento e uso prático 
para essa LE. Relativo ao interesse dos alunos pela LE na escola a 
Professora SUDESTE A menciona a falta de conhecimento destes 
na língua portuguesa, o que acarreta na dificuldade de se aprender 
uma LE.

Sinto mais falta da falta de conhecimento dos alunos da língua 
portuguesa. Os alunos do (X)3 não são alfabetizados em Português, 
somente em Libras, e não reconhecem, sequer, o alfabeto - não sabem a 
diferença entre uma consoante e uma vogal, um pronome e um verbo, 
um adjetivo e um substantivo. Com isso, torna-se hercúleo o ensino de 
LE no (X) . Estou ciente que essa falta de conhecimento não é acarretada 
pela surdez, pois os alunos que recebemos de outras escolas sabem ler e 
escrever em Português, o que facilita muitíssimo o ensino de LE. (Excer-
to professora SUDESTE A)

Neste excerto a professora salienta o fato de que seus alunos 
“são alfabetizados somente na Libras”, isto é, adquiriram somente 
a Libras, demonstram uma enorme dificuldade na língua portu-
guesa e consequentemente na LE alvo. Williams e Hammarberg 
(1998) pesquisaram as relações de ensino-aprendizagem de uma 
L3 e mostraram que os aprendizes de uma L3 recorrem frequente-
mente a sua L2. Esses pesquisadores afirmam que olhar somente 
para a L1 desses aprendizes não oferece um panorama completo 
sobre a aprendizagem da L3. No entanto, esses estudos são geral-
mente feitos com línguas de mesma modalidade. No caso específico 

3 (X) significa o nome da escola que foi aqui ocultado em razão do sigilo dos dados.
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dos alunos surdos, as línguas envolvidas nesse processo são de mo-
dalidades diferenciadas.

Em relação às transferências entre L1, L2 e L3 (neste contex-
to, Libras, LP e LE) Sousa (2008, p. 18) afirma que:

[...] Da mesma forma, na escrita em inglês, o aluno surdo pode ser in-
fluenciado não só pela língua de sinais, mas também pelo português 
(sua L2). Indaguei-me, então: qual seria, enfim, o papel da LIBRAS 
(L1) e do português (L2) na produção em inglês (L3/LE8) de surdos? É 
necessário esclarecer, neste momento, que não estou responsabilizando 
unicamente a língua de sinais e a língua portuguesa como determi-
nantes das características da interlíngua LIBRAS-português-inglês 
dos surdos. Suas influências como L1 e L2 são inegáveis – assim como 
em produções de quaisquer sujeitos bilíngues. No entanto, não se pode 
deixar de reconhecer também nos textos marcas da história de vida dos 
sujeitos – seu processo de aquisição da LIBRAS, sua escolarização, a 
influência de sua família, sua relação com a surdez, sua relação com as 
práticas de leitura e escrita ao longo da vida, seus interesses pessoais, 
o contexto histórico-político-social no momento da produção, o contexto 
imediato de escrita entre outros aspectos.

A afirmativa acima menciona que além de levarmos em con-
sideração as habilidades linguísticas e as relações que se estabele-
cem entre a L2 dos alunos surdos é preciso também levar em con-
sideração as histórias de vidas desses sujeitos e como foram seus 
processos para aquisição da Libras, influência da família, relação 
com ser surdo, etc.

Uma das entrevistadas trouxe a preocupação de que a falta 
de um método próprio para ensino de LE para surdos traz muitas 
barreiras para seu ensino na escola:

O que eu gostaria é que houvesse um método próprio para ensinar 
Inglês para surdos. Um método que tornasse a aprendizagem mais sig-
nificativa para o aluno. Um método que tivesse, por exemplo, livros di-
dáticos pensados só para eles, com alguns exercícios próprios para eles, 
e que a gente soubesse que dão resultados positivos. Isso porque, sem 
conhecer profundamente a forma como o aluno surdo aprende, nós, pro-
fessores, na maioria das vezes ficamos nas tentativas que nem sempre 
dão certo, ou dão certo parcialmente.[...].(Excerto professora SUDESTE 
B)
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Consideramos que, mesmo que houvesse um método de en-
sino próprio para ensinar uma LE para surdos, não teríamos como 
garantir o sucesso de tal método, em função de vários fatores que 
influenciam de forma direta na aprendizagem desses adquirentes, 
tais como os contextos dos quais se originam esses alunos; o tempo 
em que os alunos foram expostos a língua de sinais; o conhecimen-
to na LP, que é importante pelas questões de transferências lin-
guísticas entre as línguas; o conhecimento próprio de cada aluno 
na LE alvo. Em relação aos materiais didáticos para o ensino de 
uma LE, as professoras sentem falta de materiais voltados ao ensi-
no de línguas não maternas direcionadas ao alunado surdo (portu-
guês como segunda língua e línguas estrangeiras, principalmente 
o inglês), como dicionários bilíngues Libras/Inglês; vídeos instru-
cionais em inglês LE legendados entre outros.

3.2 Metodologias de ensino que permeiam as aulas 
de LE

A literatura atual sobre métodos de ensino para alunos sur-
dos preconiza um ensino que contemple aspectos visuais, ou seja, 
uma pedagogia visual, além de outros recursos como a contextuali-
zação do conteúdo a ser trabalhado com as experiências de vida dos 
alunos, ou seja, contextualizar socialmente o que vai ser ensinado.

Ser professor de alunos surdos significa considerar suas singularidades 
de apreensão e construção de sentidos quando comparados aos alunos 
ouvintes [...] A sala de aula deve ser um lugar que permita que o aluno 
estabeleça relações com aquilo que é vivido fora dela, e deste modo in-
teressa contextualizar socialmente os conteúdos a serem trabalhados, 
apoiando-os quando possível em filmes, textos de literatura, manchetes 
de jornais, programas televisivos, de modo a tornar a aprendizagem 
significativa. (LACERDA; SANTOS; CAETANO, 2013, p. 185)

Em relação a essa questão as professoras entrevistadas res-
ponderam que utilizam de várias estratégias de ensino que con-
templam o aspecto visual: [...] trabalho mais detalhadamente cada 
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ponto, usando muitos exemplos e exercícios, além de usar muito o 
aspecto visual. (Excerto professora SUL A)

A professora SUL E mencionou que trabalha com tradução 
de frases e textos pequenos, mas sempre utilizando imagens para 
contextualizar o conteúdo trabalhado com o conhecimento trazido 
pelos alunos.  
A utilização de imagens como estratégia metodológica de ensino 
para alunos surdos é uma estratégia destacada para a constru-
ção de significado, conforme mostram Lacerda; Santos e Caetano 
(2013). Outras professoras fazem uso de recursos visuais como car-
tazes e recortes de figuras para trabalharem questões de tradução 
de uma língua para outra: [...] Priorizo também construção de fra-
ses simples. Interpretação e tradução de textos simples no oitavo e 
nono ano. (Excerto professora SUL B)

Bernstein (1996) demonstrou que para atender as regras de 
sequenciamento na escola existem pelo menos três estratégias, que 
são referentes à flexibilização das regras de compassamento, redu-
ção das listas de conteúdo e sistemas de flexibilização. Neste caso 
em específico a necessidade de adaptação e redução de conteúdos 
na educação de surdos é uma estratégia recorrente. A justificativa 
da professora SUDESTE B para o uso apenas de textos simples 
estaria no fato de que os surdos possuem dificuldades. De fato, não 
podemos negar que as dificuldades existam, mas não em função da 
surdez, mas muito em relação aos processos de ensino-aprendiza-
gem que esses alunos foram expostos.

As professoras SUL D e SUDESTE A mencionaram que fa-
zem uso da LP na sala de aula de LE para fins de registro escrito. 
Este fato é interessante, pois indica que no ambiente de aprendiza-
gem de uma LE para surdos brasileiros as três línguas — Libras, 
LP e LI — convivem de forma constante. Em relação ao ambiente 
multilíngue que é proporcionado pela convivência destas três lín-
guas a professora CENTRO-OESTE A faz o seguinte comentário:
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Então eu tento trabalhar muito leitura e escrita, [...] por exemplo, então 
é leitura e escrita, compreensão, saber a tradução da palavra no in-
glês, no português, saber o sinal, pois têm muitos que não sabem o sinal 
em Libras. Então, todo momento na aula você está com as três línguas, 
não tem jeito, inglês, português e Libras [...] (Excerto professora CEN-
TRO-OESTE A)

A professora SUL F percebe que o ambiente linguístico de 
aprendizagem de uma LE por surdos é extremamente complexo 
e compreende que se trata de um ensino de L3. Ela menciona 
uma lista de temáticas como frutas e cores a serem trabalhadas e 
o famoso verbo To BE. Os elementos gramaticais são também men-
cionados como conjunções e preposições. Este tipo de metodologia 
de ensino focado no ensino de vocabulário e regras gramaticais é 
muito caracterizado pelo método de ensino da tradução e gramá-
tica e corresponde a um dos métodos mais utilizados na educação 
de uma LE para surdos. Em contraste ao ensino de LE focado nas 
formas gramaticais e vocabulário a professora NORDESTE A men-
cionou claramente sua metodologia de ensino de LE para surdos 
como sendo comunicativo:

Minhas aulas de inglês se embasam principalmente em duas aborda-
gens de ensino: a abordagem bilíngue, oriunda do campo da educa-
ção de surdos e o ensino comunicativo de línguas (ECL), do campo 
de ensino de línguas estrangeiras. Percebo uma compatibilidade entre 
essas duas abordagens na medida em que o ECL valoriza o uso da L1 
do aprendiz – não apenas como um meio de se chegar à L2/LE, mas 
como expressão de sua identidade e cultura, assim como a abordagem 
bilíngue de educação de surdos.[...] (Excerto professora NORDESTE A)

Esta professora menciona que além de basear sua prática 
pedagógica no ensino comunicativo de línguas – ECL, também se 
apoia na abordagem bilíngue no campo da educação de surdos. 
Essa afirmativa ratifica nosso entendimento de que o Dispositivo 
Pedagógico para o ensino da LE na educação de surdos não so-
mente é constituído pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para 
o ensino de uma LE, mas sim, engloba outros documentos legais 
já mencionados anteriormente e em teorias oriundos dos Estudos 
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Surdos, cujas discussões circulam nos espaços das escolas de sur-
dos e nos espaços da formação de professores. 

Em relação ao uso de materiais didáticos específicos para 
as aulas de LE para surdos referente à questão 7 da entrevista foi 
possível constatar que, em termos gerais, não há um material didá-
tico específico, como um livro direcionado para ensino de LE para 
surdos, mas há utilização de livros, apostilas, folhas de exercícios 
(handouts) dicionários trilíngues, além da utilização de recursos de 
tecnologia como datashow, tablets e aplicativos de celulares como 
o caso do App pons.

A professora SUDESTE A menciona que os livros de LE dis-
poníveis possuem muitos exercícios de compreensão auditiva o 
que se torna inadequado para os alunos surdos. Ela, juntamente 
com a professora CENTRO-OESTE A consideram que a utilização 
das tecnologias de informação e comunicação, com acesso a sites 
interativos com exercícios são atividades mais eficazes. Existem, 
contudo, as barreiras que podem acontecer quando se planeja utili-
zar elementos da tecnologia da informação como recursos didáticos 
na sala de aula. A professora SUDESTE B ilustra essa realidade, 
quando afirma que: Já tentei explicar a matéria utilizando o com-
putador (mais especificamente, fazendo apresentações em Power 
Point), mas esbarrei com certas dificuldades na escola, tais como o 
sumiço de monitores, falta de adaptadores, etc. 

E por fim, a professora SUL F afirma que utiliza apenas có-
pias de materiais, enfatizando a importância do uso de livros, jus-
tificando que: “[...] aí o surdo é muito visual então eles tão vendo e 
associam a palavra a escrita né, então tem mais facilidade. (Excer-
to professora SUL F)
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3.3 O que mudaria na prática pedagógica

A última questão da entrevista perguntava às professoras o 
que elas mudariam em sua prática pedagógica, se pudessem. As 
professoras SUL B e SUL F inicialmente afirmaram não haver o 
que mudar, mas, na sequencia de suas respostas indicam formas 
para melhorar sua prática pedagógica:

Acho que não mudaria. Apenas tento melhorar e buscar mais práticas 
pedagógicas.(Excerto professora SUL B)

Não, acredito que não, acredito assim: Como eu to levando essa minha 
prática acho que tá legal, eles gostam. Consigo chegar até eles pra 
né... importante sempre mudar. Estacionar não, até porque já to aqui 
quase 20 anos, ai vai ficar muito repetitivo, se tem aluno que repete a 
série então to sempre mudando, isso aí, é importante tu tá sempre ad-
quirindo coisas diferentes né. Mas assim no todo eu acho que tá de bom 
tamanho.[...] (Excerto professora SUL F)

E por fim, outra questão que aparece em três falas das onze 
professoras é a utilização da ASL- American sign language para 
auxiliar na aprendizagem da língua inglesa, como ilustra o excerto 
de uma delas:

Com certeza aprenderia ASL (American Sign Language) para utilizar 
nas aulas de inglês como uma língua adicional que ajudaria nas com-
parações explícitas feitas em sala de aula com a estrutura do inglês e 
da Libras. [...] (Excerto professora NORDESTE A) 

4 Considerações finais

Encaminhando para a finalização deste texto podemos tecer 
alguns comentários relativos aos dados oriundos das entrevistas 
com as professoras de LE para surdos. No contexto desta pesquisa 
a maioria das professoras possui licenciatura em Letras para en-
sinar uma LE na escola de surdos ou em classes inclusivas. Além 
disso, as professoras possuem formação específica para trabalhar 
com alunos surdos. 
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Em relação às questões metodológicas, as professoras en-
trevistadas percebem que o ambiente de ensino de uma LE para 
surdos é um ambiente complexo e ao mesmo tempo rico, pois nele 
circulam pelo menos três línguas, cuja L2 e L3(LE) são de modali-
dades diferentes da L1 desses alunos. Entretanto elas sentem falta 
de métodos próprios de ensino de uma L3 para surdos e de mate-
riais didáticos que levem em conta as especificidades linguísticas e 
culturais dos alunos surdo.

Pode-se perceber que as professoras, em sua maioria, traba-
lham com uma forte classificação4, uma vez que não possibilitam 
as trocas entre as diferentes disciplinas do currículo de alunos sur-
dos. Muitas delas mencionam a utilização da LP como auxílio no 
aprendizado de uma LE para os surdos ou para o registro da língua 
alvo, mas não mencionam estratégias que possam ser utilizadas 
quando comparamos a estrutura de uma língua com outra língua. 

A professora SUL E fala a partir de um contexto de escola 
inclusiva com sala de aula com a presença de TILS e menciona que 
se ela dominasse a língua de sinais talvez pudesse ensinar uma 
LE para surdos somente a partir da Libras, sem interferência da 
Língua Portuguesa.  Chama a atenção, aqui, da impossibilidade de 
excluir a LP do contexto da educação de surdos, alicerçada em um 
ensino bilíngue, o que pressupõe o uso de pelo menos duas línguas 
na educação de surdos: a Libras e a LP escrita. Nesse sentido, o 
inglês não perde sua força ao ser ensinado em um ambiente em 
que haja duas línguas oficiais, que disputam espaço dentro da es-
cola, seja ela inclusiva ou de surdos. Percebemos que dessa forma, 
há uma grande potencialidade de trabalho em que o ambiente de 
aprendizagem passa a ser multilíngue. 

Percebemos também nas falas das professoras em relação a 
suas práticas pedagógicas sobre o ensino de uma LE para alunos 

4 Moraes e Neves (2006) conceituam a classificação como o grau de manutenção de 
fronteiras entre categorias (professores, alunos, espaços, conteúdos de aprendizagem, 
escola, família, etc).
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surdos, um enquadramento5 também forte na medida em que é o 
professor quem determina e controla a seleção, organização e os 
critérios de comunicação entre os adquirentes.

Encerramos indicando que ser interessante para o campo 
das pesquisas em estudos em LE para surdos que as questões aqui 
apresentadas continuassem a ser discutidas para que professores e 
pesquisadores pudessem entender melhor a aprendizagem de uma 
LE por sujeitos surdos que utilizam línguas em modalidades dife-
rentes.
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O QUE CONTA UM CONTO 
EM SALA DE AULA DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA

Kevin Carlos Camilio*

Rafael de Souza Timmermann**

1 Introdução

O objetivo deste artigo, baseado nas propostas do evento e do 
eixo temático ensino e aprendizagem de língua estrangeira/línguas 
adicionais, é praticar a reflexão a respeito da utilização de contos 
- e textos sem fins didáticos em sua essência – para a compreensão 
e interpretação em uma língua que não a materna dos estudantes. 

A partir dessa ideia, propomo-nos a explicitar como o gênero 
textual conto pode ser utilizado como recurso metodológico em au-
las de língua estrangeira, por meio de atividade aplicada a alunos 
do idioma, os quais apresentam um suporte intermediário, no que 
diz respeito ao conhecimento do idioma e seus instrumentos. 

Além disso, utilizamos recursos advindos da psicologia para 
análise de texto, ressaltando a contribuição que estudos interdis-
ciplinares linguística/psicologia oferece ao ensino e aprendizagem 
de línguas. 

Vale ressaltar que não pretendemos esgotar o tema, mas sim 
explicitar uma proposta de sala de aula e salientar a relevância 
deste tipo de atividade. 

Decorrer-se-á da seguinte maneira a exposição neste artigo: 
em um primeiro momento, ressaltamos aspectos relacionados aos 
contos como gênero textual; em sequência, apresentamos uma aná-
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lise realizada do conto The Tale of Three Brothers com base na me-
todologia seguida na obra O que conta o conto? (BONAVENTURE, 
2003), que mobiliza a análise em um viés psicológico, ainda que 
de forma sucinta para este trabalho; a terceira etapa consiste na 
apresentação dos resultados provenientes da aplicação da oficina e 
o debate com a análise apresentada anteriormente. 

2 Gênero textual: o conto

Nesta seção, tratamos do gênero textual conto, sem grandes 
aprofundamentos, mas ressaltando a estrutura que lhe é peculiar, 
a fim de embasar nossa proposta didática utilizando esse gênero.

A maior caracterização de um conto é a de que sua narrativa 
é transcrita de forma curta, ou seja, espaço e tempo são reduzidos, 
trazendo um número limitado de personagens. Além disso, as ca-
racterísticas atribuídas aos personagens não são tantas e, geral-
mente não há tempo para que sejam alteradas na narração.

O conto, no popular, é uma prática que passa de geração para 
geração, sendo seus relatos, na grande maioria, falados. Trata-se, 
geralmente, de obras fictícias, as quais trazem mensagens com 
uma verossimilhança interna ao texto e, por ser um texto narrado, 
traz consigo um ponto de vista de quem o escreve (ou da voz que 
fala no texto).

Como relatado anteriormente, o conto é conciso, sendo assim, 
possui apenas um momento de tensão (clímax). Por ser uma nar-
rativa curta, cada palavra usada serve para ajudar o leitor a tirar 
imagens do que foi dito. 

O enredo, com todas as suas partes, não difere de outros gê-
neros: a introdução faz uma breve apresentação dos fatos iniciais, 
dos personagens, do tempo e do espaço; a complicação, na qual há 
o desenvolvimento da história, mostra o surgimento e continuação 
de um conflito, de onde irá começar a acontecer algo que culminará 
no clímax; o clímax é a parte mais tensa do conto, na qual tudo que 
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está no pensamento do leitor e do narrador pode acontecer, trazen-
do um desfecho que pode ser previsível ou imprevisível; por fim,  o 
desfecho é a parte em que há uma conclusão de toda a situação que 
foi desenvolvida na complicação e no clímax. 

Sabemos que a estrutura varia em alguns detalhes, porém 
as bases que definem o conto permanecem. Compreendendo, então, 
brevemente, que tipo de narrativa é essa, passamos a uma análi-
se do conto The tale of the three Brothers, apresentado em Harry 
Potter and the Deathly Hallows (Part I), de J. K. Rowling. Utiliza-
mos tal texto porque acreditamos que textos reais, de vocabulário 
mais diversificado, auxiliam no desenvolvimento das habilidades 
de uma língua estrangeira.  

3 Análise do conto The tale of the three 
brothers

No livro O que conta o conto? de Jette Bonaventure, a autora 
traz uma interpretação dita simples pela visão de estudiosos de 
várias áreas psicológicas. O que a escritora visa é dar uma inter-
pretação que encaminhe uma explicação mais visível ao leitor e 
que ele também possa acrescentar imagens em sua cabeça para 
descrever o conto. O que ela faz é contar o conto novamente e en-
caixar relatos para que sua mente tenha um caminho a ser segui-
do, partindo do seu próprio ponto de vista. Entretanto, ela deixa 
por aberto a inserção de mais pensamentos a serem colocados por 
aquele que está lendo, ou seja, há uma interpretação não-finaliza-
da, um espaço no qual o leitor irá usufruir do que ela conta e colo-
cará mais informações que, também, deixarão margens para mais 
imagens a serem criadas. 

Todo conto tem sua motivação em deixar algo que impacte a 
sua leitura e traga uma moral para a vida do leitor, uma motiva-
ção para que, ao final, tenha-se algo a ser pensado sobre a leitura 
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que foi feita.  The tale of the three brothers (Anexo) não é diferente.  
Relata-se a presença de 3 irmãos em encontro com a morte em um 
entardecer  – o melhor momento que a morte fosse trazida à tona: 
lugar sombrio e ao entardecer – em um rio.

A figura da morte é vista como encapuzada, e, como sempre, 
à morte lhe é desafiado o seu poder. Os irmãos conseguiram enga-
nar a morte e atravessar o riacho, sem se afogar no fundo da água. 
A morte, sem ter novas vítimas, inverteu seu papel para que fosse 
considerada a melhor amiga e homenageasse os seus novos amigos 
com recompensas. Igualmente feita por tradições de outras histó-
rias, a morte precisa ser levada como aquela que arrecada a alma 
de todos, que carrega para o outro mundo, até mesmo com a venda 
de alma, pois a morte sempre tira proveito da situação.

Como dito antes, a morte tirou a vantagem e ofereceu conce-
der 3 pedidos: um para cada irmão. Assim como toda família, cada 
irmão tem suas características. Seu pedido caracteriza-o, ou seja, 
o irmão mais velho era alguém muito combativo: a varinha mais 
poderosa que humilhasse seus adversários. 

O segundo irmão, que era mais arrogante, fez um pedido con-
forme seu estilo: tentativa de humilhar a morte, ou seja, tirar o 
proveito da situação com uma pedra que seria capaz de ressuscitar 
um ente querido. 

Finalizando a lista de pedidos com o irmão mais novo, o mais 
humilde, por ser mais novo, talvez tenha havido um medo maior 
em não confiar na morte. O caso poderia ser mais realista se fosse 
o irmão mais velho sendo o mais responsável, porém aqui mostra 
o irmão mais novo sendo o mais inseguro em tomar uma decisão 
em dar confiança para a morte. Seu pedido, então, foi a capa de 
invisibilidade, na qual a morte não iria vê-lo e não poderia segui-lo.

Assim sendo, como em casos verídicos, cada um tomou seu 
rumo e seguiu seu destino. Esse traço de história representa em 
como cada um tem seu trajeto e sua história e, dessa forma, o que 
cada um escolheu um dia irá refletir no seu futuro. Com isso sendo 
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dito, o conto retoma os três irmãos, mostrando o resultado que cada 
um obteve com o pedido que lhe fora concedido e sua relação com 
a morte.

O irmão mais velho conseguiu se tornar mais combativo e 
ganancioso do que já era, dominando tudo o que disputava. Mas, 
com toda essa arrogância, outras pessoas tinham raiva dele, inveja 
e, por isso, mataram o irmão.  Com isso, o conto relata exatamen-
te como é o contrato de venda de alma: a morte levou o primeiro 
irmão. Morte não saiu derrotada com seu acordo por saber o ponto 
fraco de cada irmão.

O segundo irmão, que possuía uma carência em seu interior, 
seguiu em direção a sua casa, onde usou a pedra para trazer sua 
amada de volta à vida. A morte, como era esperta, provavelmente 
usufruiu da escolha de trazer a pessoa ressuscitada de forma a 
deixar a esposa fria e sem reação, fazendo com que o irmão ficasse 
louco. A morte, enganando o segundo irmão, fez com que se matas-
se pelo fato de que sofria de uma angústia por não ter sua esposa. 
O irmão, querendo se juntar a ela, comete suicídio. Dessa forma, a 
morte encerra mais essa passagem conseguindo honrar o seu con-
trato de levar mais um consigo. 

O conto finaliza contando a história de vida do terceiro ir-
mão, que conseguiu, com seu pedido, enganar a morte, mesmo ten-
do solicitado algo de menor importância. O homem já estava velho 
quando passou a capa para seu filho e, como é tratado na história, 
juntou-se à morte como sendo uma velha amiga, com a qual havia 
feito um acordo. A morte até o levou, mas no final, não foi relatado 
como os outros dois irmãos. 

No que diz respeito à moral, podemos dizer que a morte ven-
ce, mas talvez não da forma que ela queira, salientando que, sim, 
a vida pode ser vivida e aproveitada sem desperdícios, até a mor-
te acolhê-la de forma honrosa. Os prazeres e desprazeres da vida 
estão incluídos em nossa caminhada de vida. Essa metáfora foi 
descrita ao longo do conto, enquanto cada irmão tinha seu desejo 
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realizado. Cada um teve aquilo que seu coração desejava. Entre-
tanto, a jornada e a escolha em determinadas situações. Como foi 
mencionado, um conto não necessariamente traz uma verdade, ele 
incita o pensamento e faz com cada leitor se identifique com uma 
moral. Por isso, salientamos que essa é apenas uma análise feita e 
é, a partir dessa premissa, que baseamos nossa proposta didática 
relatada na próxima seção deste artigo.

4 A oficina em sala de aula

A proposta que relatamos aqui é simples, mas de resultados 
que ultrapassam a noção de simplicidade de uma atividade, pois 
estamos tratando de educação e de aprendizado de língua estran-
geira com foco no estudante.

A atividade foi realizada da seguinte forma:
– o conto (anexo) foi entregue a 10 alunos de língua inglesa, 

cujo nível de conhecimento do idioma pode ser considera-
do intermediário ou avançado;

– os estudantes tiveram cerca de uma hora para realizar a  
leitura do texto e responder às questões apresentadas;

– as respostas deveriam ser escritas na língua inglesa, sem 
preocupação intensa com ortografia.

Com base nas respostas dadas pelos alunos, selecionamos 
uma de cada questão para apresentar nesse trabalho:

1) Which part did you like the most? Why?

The part that I liked most went when the third brother didn’t 
trust in Death. Then, he asked for gift and won the Cloak of Invi-
sibility. Why? If I understood, this gift made possible that he live 
more. It’s almost like, to flee of the Death. PS. This gift made pos-
sible that after he can to protect his son.
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2) Which part did you like the least? Why?

I like the least when the second brother got mad, that took 
him to kill himself. It is very sad because he tried to be happy with 
a girl that he liked, but he didn’t get it.

3) What did this text mean to you? In other words, what’s 
the message you get from it?

I took many lessons:
First: No one tricks the Death.
Second: Leave the deals dead. They don’t belong to this world 

anymore.
Third: You can truly love someone (mostly your family) and 

give him the most valuable you have to preserve him, even when 
you die because this, you will be glad and happy doing this. 

Tendo apresentado algumas respostas, passamos às conside-
rações que fazemos acerca desse trabalho.

5 Considerações finais

Com o estudo realizado, pode-se perceber que, em níveis/
aprofundamentos diferentes, os alunos submetidos à oficina rela-
taram partes do conto que vão de encontro com análise apresen-
tada, bem como novos tópicos. Nota-se que, ao expor sua análise 
na língua inglesa, os alunos acionaram materialidades linguísticas 
específicas, nas quais demonstravam sua subjetividade e receptivi-
dade ao texto. Percebe-se, também, a validade do uso de textos re-
ais (não produzidos com fins de ensino de línguas) e de caráter lite-
rário. Fica, assim, como um dos principais resultados, a relevância 
de estudos que compartilham as ciências linguística e psicológica, 
pois contribuem positivamente para as reflexões acerca do ensino e 
aprendizagem de língua estrangeira. Por fim, o que conta um conto 
em sala de aula de língua estrangeira? Muita coisa.
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7 Anexos

The Tale of the Three Brothers

There were once three brothers who were traveling along a 
lonely, winding road at twilight. In time, the brothers reached a 
river too deep to wade through and too dangerous to swim across. 
However, these brothers were learned in the magical arts, and so 
they simply waved their wands and made a bridge appear across 
the treacherous water. They were halfway across it when they fou-
nd their path blocked by a hooded figure.

And Death spoke to them. He was angry that he had been 
cheated out of three new victims, for travelers usually drowned in 
the river. But Death was cunning. He pretended to congratulate 
the three brothers upon their magic and said that each had earned 
a prize for having been clever enough to evade him.

So the oldest brother, who was a combative man, asked for 
a wand more powerful than any in existence: a wand that must 
always win duels for its owner, a wand worthy of a wizard who had 
conquered Death! So Death crossed to an elder tree on the banks 

http://everythingharrypotter.tumblr.com/post/377597376/the-tale-of-the-three-brothers
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of the river, fashioned a wand from a branch that hung there, and 
gave it to the oldest brother.

Then the second brother, who was an arrogant man, decided 
that he wanted to humiliate Death still further, and asked for the 
power to recall others from Death. So Death picked up a stone from 
the riverbank and gave it to the second brother, and told him that 
the stone would have the power to bring back the dead.

And then Death asked the third and youngest brother what 
he would like. The youngest brother was the humblest and also 
the wisest of the brothers, and he did not trust Death. So he asked 
for something that would enable him to go forth from that pla-
ce without being followed by Death. And death, most unwillingly, 
handed over his own Cloak of Invisibility.

Then Death stood aside and allowed the three brothers to 
continue on their way, and they did so, talking with wonder of the 
adventure they had had, and admiring Death’s gifts. In due course 
the brothers separated, each for his own destination.

The first brother traveled on for a week or more, and rea-
ching a distant village, sought out a fellow wizard with whom he 
had a quarrel. Naturally with the Elder Wand as his weapon, he 
could not fail to win the duel that followed. Leaving his enemy 
dead upon the floor, the oldest brother proceeded to an inn, where 
he boasted loudly of the powerful wand he had snatched from Dea-
th himself, and of how it made him invincible.

That very night, another wizard crept upon the oldest bro-
ther as he lay, wine-sodden, upon his bed. The thief took the wand 
and, for good measure, slit the oldest brother’s throat.

And so Death took the first brother for his own.
Meanwhile, the second brother journeyed to his own home, 

where he lived alone. Here he took out the stone that had the power 
to recall the dead, and turned it thrice in his hand. To his amaze-
ment and his delight, the figure of the girl he had once hoped to 
marry, before her untimely death, appeared at once before him.
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Yet she was sad and cold, separated from him as by a veil. 
Though she had returned to the mortal world, she did not truly 
belong there and suffered. Finally the second brother, driven mad 
with hopeless longing, killed himself so as truly to join her.

And so Death took the second brother for his own.
But though Death searched for the third brother for many 

years, he was never able to find him. It was only when he had 
attained a great age that the youngest brother finally took off the 
Cloak of Invisibility and gave it to his son. And then he greeted 
Death as an old friend, and went with him gladly, and, equals, they 
departed this life.

Please, according to your reading, answer the following ques-
tions.

1) Which part did you like the most? Why?
2) Which part did you like the least? Why?
3) What did this text mean to you? In other words, what’s the 

message you get from it?



O SER E O FAZER DOCENTE DE 
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1 Introdução

Utilizar estratégias metodológicas para explorar os bancos 
de dados em busca de trabalhos de pesquisa e artigos de revistas 
é um desafio a todo/a pesquisador/a. A revisão da bibliografia1 é 
um trabalho cansativo, por que não dizer exaustivo, e que muitas 
vezes, ao final, não corresponde ao esperado. De acordo com Alves-
-Mazzotti (2002, p. 26) “A revisão da bibliografia, apesar de sua 
indiscutível importância para o encaminhamento adequado de um 
problema de pesquisa, é frequentemente apontada como um dos 
aspectos mais fracos de teses e dissertações”.

Com o intuito de contribuir com o processo de investigação, 
são descritos neste artigo os procedimentos utilizados na busca de 
trabalhos de pesquisa e de artigos de revista para a elaboração 
do estado da arte de uma pesquisa de mestrado que se propôs a 
investigar a produção da docência de Língua Inglesa em documen-
tos legais. Proponho-me a apresentar o meu “próprio processo de 

*  Graduada em Letras-Inglês e mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação 
em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. É integrante do 
Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças – GIPEDI. 
É professora de Língua Inglesa nas redes municipais de educação de Farroupilha/RS e 
Garibaldi/RS. E-mail: soraiatomasel@yahoo.com.br.

1 Entendo revisão da bibliografia como o levantamento de trabalhos de pesquisa ou 
artigos de revistas que refletem o estado do conhecimento de uma dada área. (ALVES-
MAZZOTTI, 2002).
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garimpagem” (PIMENTEL, 2001) na expectativa de que eu possa 
contribuir com o trabalho futuros de pesquisadores/as.

Além dos procedimentos utilizados, apresento também os 
resultados do levantamento bibliográfico eletrônico referentes às 
temáticas pesquisadas, os principais referenciais teóricos e os pro-
gramas de pós-graduação aos quais os trabalhos de pesquisa e arti-
gos de revista que compõe o levantamento estão vinculados.

2 Por onde iniciar as investigações

As práticas de investigação não surgem do nada ou de um 
momento de genialidade “é preciso que necessidades específicas 
tenham sido criadas” (CORAZZA, 1996, p. 106) e que, como pesqui-
sadores/as ou profissionais, passemos a desejar ir além de estudar 
as práticas de outros/as pesquisadores/as e nos tornemos também 
protagonistas da produção de conhecimento da nossa área de atua-
ção ou interesse. Além disso, “[...] toda e qualquer pesquisa nasce 
precisamente da insatisfação com o já sabido”. (CORAZZA, 1996, 
p. 111).

A minha insatisfação surge do fato de que mesmo sendo gra-
duada em Letras-Inglês eu ainda não havia dedicado tempo na 
busca e no estudo do que se tem produzido sobre a docência de 
Língua Inglesa no meio acadêmico brasileiro. Ao final do curso de 
graduação, dediquei meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
ao estudo da prática da prescrição e da correção do tema de casa2 
na sala de aula de Língua Inglesa (TOMASEL, 20133).

2 A expressão tema de casa é utilizada como sinônimo das atividades prescritas aos/às 
estudantes como tarefas para serem desenvolvidas em casa, em horário extraclasse. A 
escolha por tal expressão se deu por ser a mais comumente utilizada na escola da coleta 
dos dados para a pesquisa.

3 A pesquisa intitulada Tema de casa na escola: questões de prescrição e correção 
(TOMASEL, 2013) foi realizada a partir da observação de aulas de Língua Inglesa, 
orientada pela Professora Doutora em Linguística Aplicada Cristiane Maria Schnack e 
apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de Licenciada em Letras/
Inglês.
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A falta de conhecimento no campo da docência de Língua In-
glesa e a proposta elaborada para o mestrado com a intenção de 
investigar esta docência criaram a necessidade, como apontada por 
Corazza (1996), de realizar um levantamento bibliográfico eletrô-
nico.

Tal levantamento além de contribuir para a elaboração do 
estado da arte, ou seja, da revisão da bibliografia para compor o 
meu projeto de qualificação e a construção do meu problema de 
pesquisa, também foi uma oportunidade de adentrar o campo das 
produções científicas relacionadas à constituição da docência de 
Língua Inglesa.

Este movimento faz com que possamos estabelecer nossas 
principais metas, delinear os caminhos a serem percorridos e focar 
no trabalho a ser realizado. Isso impacta decisivamente na elabo-
ração do projeto de pesquisa. Alves-Mazzoti enfatiza que 

A proposição adequada de um problema de pesquisa exige, portanto, 
que o pesquisador se situe nesse processo, analisando criticamente o 
estado atual do conhecimento em sua área de interesse, comparando e 
contratando abordagens teórico-metodológicas utilizadas e avaliando o 
peso e a confiabilidade de resultados de pesquisa, de modo a identificar 
pontos de consenso, bem como controvérsias, regiões de sombra e lacu-
nas que merecem ser esclarecidas. (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 27).

A identificação de pontos importantes e a seleção dos traba-
lhos de pesquisa que forem mais relevantes para investigação que 
está sendo proposta proporcionam que o/a pesquisador/a desenvol-
va uma familiaridade com o estado do conhecimento na área, pos-
sibilitando a problematização do tema selecionado e viabilizando 
que o/a pesquisador/a projete a possível contribuição e expansão 
que seu estudo pode trazer para área de conhecimento ao qual o 
seu estudo está vinculado.

Entretanto, a revisão da bibliografia deve sempre integrar-se 
ao todo da pesquisa, “orientando a construção do objeto e fornecen-
do parâmetros para a comparação com os resultados e conclusões 
do estudo em questão”. (ALVES-MAZZOTTI, 2002, p. 33).
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Uma revisão da bibliografia feita com atenção e que receba 
a devida importância é determinante para a construção do objeto 
a ser investigado e a produção de conhecimento. Minimamente o/a 
pesquisador/a precisa atualizar-se e integrar-se ao campo ao qual 
a sua investigação está inserida.

3 A organização do levantamento 
bibliográfico eletrônico

Ao organizar a busca por pesquisas sobre a constituição da 
docência de Língua Inglesa, fiz algumas escolhas e estabeleci al-
guns parâmetros.

Optei pelo descritor “língua inglesa” para operar as buscas 
nos bancos de dados. A escolha por este descritor se deu por eu 
acreditar que conseguiria, assim, um número abrangente de pes-
quisas. Na prática, minha hipótese se concretizou. Em todos os 
bancos de dados pesquisados o número de estudos que surgiu foi 
muito expressivo, possibilitando que eu tivesse um contato enri-
quecedor com a produção científica da área em questão.

Sistematizei o processo de seleção das pesquisas e dos artigos 
da seguinte maneira: ao fazer a busca utilizando o descritor men-
cionado, optei por ler todos os títulos das pesquisas e dos artigos 
resultantes; a partir da leitura dos títulos, selecionei as pesquisas 
e os artigos que abordavam de alguma maneira a constituição da 
docência de Língua Inglesa e fiz a leitura destes resumos.

Em relação ao tempo, delimitei o período de publicação entre 
2005 e 2015. Entendo que um período de dez anos seja suficiente 
para atender às necessidades do estudo neste momento, tendo em 
vista que o objetivo deste levantamento bibliográfico eletrônico não 
era mapear toda a produção científica brasileira sobre a docência 
de Língua Inglesa, mas sim analisar algumas das tendências, lacu-
nas ou tensões em tal campo.
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Os bancos de dados escolhidos como fontes para operar as 
buscas deste levantamento bibliográfico eletrônico foram:

a) o Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos (RDBU), 
no acervo do Programa de Pós-Graduação em Linguís-
tica Aplicada (PPGLA), pela minha formação inicial em 
Letras-Inglês na Unisinos, e no acervo do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), pela minha liga-
ção acadêmica com PPGEdu/Unisinos neste momento, em 
função do curso de Mestrado;

b) a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 
Ibict (BDTD), o Banco de Teses Capes e Portal de Peri-
ódicos Capes, todos estes selecionados pela abrangência 
nacional de divulgação da produção científica e a sua refe-
rência no meio acadêmico.

Apresento a seguir os trabalhos de pesquisa e os artigos de 
revistas selecionados em cada um dos bancos de dados. Aproveito 
também para descrever como se deu o processo de busca em cada 
um dos bancos de dados e as particularidades de cada busca.

3.1 Metodologia

Minha investigação iniciou pelo banco de dados do Repositó-
rio Digital da Biblioteca da Unisinos (RDBU). A formação inicial 
em Letras-Inglês motivou-me a realizar a primeira busca por pes-
quisas sobre a constituição da docência de Língua Inglesa no banco 
de dados do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 
(PPGLA), PPG ao qual o curso de Letras de que fui aluna está 
vinculado.

Neste banco de dados, optei por não utilizar o descritor “lín-
gua inglesa” em função do número de trabalhos disponíveis não ser 
elevado e também pelo interesse como pesquisadora e graduada 
em Letras em me aproximar das produções deste PPG.
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O banco de dados dispõe de cento e vinte e oito dissertações 
de Mestrado (de 2008 a 2015) e vinte e oito teses de Doutorado (de 
2011 a 2015). Após ler todos os títulos das dissertações e das teses 
e vinte e cinco resumos, selecionei seis pesquisas que, de alguma 
forma, abordavam a constituição da docência de Língua Inglesa, 
conforme quadro a seguir.

Quadro 1: Teses e Dissertações – RDBU- PPGLA

Autor (Ano) – Nível
Título Foco da Pesquisa

Schweikart (2009) – Mestrado
Crenças e mudanças de crenças de alunos-
-professores de inglês em período de estágio

Crenças de alunos-professores em 
relação ao ensino e aprendizagem de 
Língua Inglesa. 

Ignácio (2009) – Mestrado
“Não se pode mudar aquilo que não se conhe-
ce”: uma reflexão sobre crenças de professo-
ras de língua Inglesa

Crenças de professoras de Língua 
Inglesa em-serviço sobre ensino e 
aprendizagem.

Malabarba (2010) – Mestrado
O trabalho do professor de inglês em curso li-
vre: na tessitura das prescrições

Prescrições ao trabalho do professor 
de Língua Inglesa em curso livre de 
idiomas. 

Oss (2013) – Doutorado 
O profissional do ensino de língua inglesa e 
seu objeto de ensino: 
“Do you know what I mean?”

Formação de professores de Língua 
Inglesa em-serviço.

Malabarba (2015) – Doutorado 
O percurso do agir interacional no trabalho do-
cente: do projeto de ensino às participações 
contingentes em sala de aula de língua inglesa

Prática docente de professor de Lín-
gua Inglesa em sala de aula de curso 
livre de idioma.

Fonte: Elaborado pela autora.

Ainda no RDBU, fiz uma busca no banco de dados do PPGE-
du que contava, em dezembro de 2015, com duzentas e quarenta e 
uma dissertações de Mestrado (de 2002 a 2015) e cento e quarenta 
teses de Doutorado (de 2005 a 2015). Optei novamente por não 
utilizar o descritor “língua inglesa” pelo fato de o número de traba-
lhos, como no PPGLA, não ser elevado e também pelo interesse em 
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conhecer um pouco mais as pesquisas desenvolvidas pelo PPG ao 
qual estou vinculada.

Após a leitura atenta dos títulos das duzentas e quarenta 
e uma dissertações de Mestrado, encontrei apenas uma pesquisa 
abordando o ensino de Língua Inglesa. O foco da pesquisa é o ensi-
no de Língua Inglesa a partir da utilização de jogos sociais digitais 
(MENEZES, 2013). Nenhuma das dissertações do banco de dados 
do PPGEDU abordou a constituição da docência de Língua Ingle-
sa ou qualquer outro aspecto relacionado ao ensino desta língua. 
Dentre as cento e quarenta teses de Doutorado, nenhuma pesquisa 
aproximou-se de temas relacionados à constituição da docência de 
Língua Inglesa.

Continuando a busca por pesquisas que abordem a constitui-
ção da docência de Língua Inglesa, realizei uma busca na Biblio-
teca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Ibict na segun-
da quinzena de novembro de 2015. Utilizando o descritor “língua 
inglesa”, obtive mil e duzentas pesquisas, das quais novecentas e 
trinta e duas eram dissertações de Mestrado e duzentas e sessenta 
e oito eram teses de Doutorado. A partir desta primeira busca, o 
próprio sistema da BDTD separa todas as pesquisas resultantes 
da busca em tópicos.

Selecionei os tópicos “língua inglesa – formação de profes-
sores” e “professores de inglês – formação” para comporem este 
levantamento bibliográfico eletrônico, por acreditar que nesses tó-
picos a constituição da docência de Língua Inglesa seria abordada 
de alguma forma.

No tópico “língua inglesa – formação de professores”, obtive 
trinta pesquisas, e o tópico “professores de inglês – formação” con-
tava com sete pesquisas. Seguindo a sistematização descrita ante-
riormente, selecionei seis pesquisas, sendo todas dissertações de 
Mestrado e as apresento no quadro a seguir.
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Quadro 2: Dissertações – BDTD 

Autor(Ano) – Nível – Instituição
Título Foco da Pesquisa

Guerreiro (2005) – Mestrado – UNESP 
Cultura, linguagem e ensino de língua estran-
geira: um estudo acerca desta inter-relação.

Práticas pedagógicas em 
curso livre.

Registro (2010) – Mestrado – UEL
A relação entre prescrição, representações e 
agir docente: um estudo de caso em um curso 
de formação inicial.

Formação inicial de profes-
sores de Língua Inglesa.

Begezen (2010) – Mestrado – UFU
Histórias de aprendizagem de língua inglesa e 
de formação de professores.

Formação inicial de profes-
sores de Língua Inglesa.

Gamero (2011) – Mestrado – UEL
Pesquisa? Só no Paper! A constituição da iden-
tidade de professor-pesquisador na formação 
inicial.

Formação inicial de profes-
sores de Língua Inglesa.

Souza (2013) – Mestrado – UEL
Aprendizagem(ns) para mudar totalidade(s): 
uma experiência de formação colaborativa de 
professores(as) de língua inglesa

Formação inicial de profes-
sores de Língua Inglesa.

Jasnievski (2013) – Mestrado – UEL
Insatisfação e mudanças: identidades sobre o 
real e o ideal nas bases de conhecimento do 
professor.

Formação inicial de profes-
sores de Língua Inglesa.

Fonte: Elaborado pela autora.

No Banco de Teses Capes, obtive trezentas e quarenta e qua-
tro pesquisas, das quais duzentas e setenta e oito eram dissertações 
de Mestrado Acadêmico, três dissertações de Mestrado Profissional 
e sessenta e três teses de Doutorado. Seguindo a proposta metodo-
lógica para esta etapa, li atentamente todos os títulos e, cabe ressal-
tar que, durante a leitura dos títulos, cento e doze resumos foram 
lidos, pois a leitura dos títulos não foi suficiente para a identifica-
ção do foco da pesquisa. Após esta leitura, selecionei sete pesquisas 
para a inclusão neste levantamento bibliográfico eletrônico.

Tendo em vista que, na busca anterior no banco de dados 
da BDTD, a organização do próprio site separou as pesquisas a 
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partir de tópicos, decidi utilizar um dos tópicos sugeridos pelo site 
da BDTD como descritor nesta busca no Banco de Teses Capes a 
fim de obter mais pesquisas. Com o descritor “língua inglesa – for-
mação de professores” obtive setenta e sete pesquisas das quais 
cinquenta e oito eram dissertações de Mestrado e dezenove teses 
de Doutorado. Após a leitura sistematizada, foi selecionada apenas 
uma pesquisa além das sete anteriormente citadas, totalizando ao 
final da busca oito pesquisas que apresento a seguir.

Quadro 3: Teses e Dissertações – Banco de Teses Capes

Autor(Ano) – Nível – Instituição
Título Foco da Pesquisa

Vargas (2011) - Mestrado – UFRN 
Representações de professores de língua inglesa 
de Natal-RN: um estudo sistêmico-funcional

Representações de professores 
de LI.

Kaneko-Marques (2011) – Doutorado UNESP
O processo de (re)construção da prática pedagógi-
ca de professores de língua inglesa em formação 
inicial

Formação inicial de professores 
de LI.

Viana (2011) – Mestrado – UnB
Baseado em fatos reais: papéis do formador na 
(trans)formação inicial de professores de língua 
inglesa

Professor formador de 
professores de LI.

Baruki-Fonseca (2011) – Doutorado – UFMS
O fazer do professor de língua inglesa: uma leitura 
fenomenológica

Responsabilidade de professores 
de LI.

Perillat (2011) – Mestrado – PUC-SP
A formação inicial do professor de inglês: o olhar 
do aluno

Formação inicial de professores 
de LI.

Silva (2012) – Mestrado – UNITAU
(Des)Encantos do professor de língua inglesa na 
rede pública de ensino

Representações de professores 
de LI.

Silva, L. M. (2012) – Mestrado – UCPel
A língua constitui o professor: identidades (confli-
tantes) de professores de línguas estrangeiras

Processo de formação identitária 
do professor de línguas.

Santos (2012) – Doutorado – UFRN
Foucault e a arte do cuidado de si: uma nova pos-
siblidade de discussão para a formação continuada 
de professores de língua inglesa

Formação continuada de 
professores de LI.

Fonte: Elaborado pela autora.
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Com a busca pelo portal de Periódicos Capes/MEC, finalizo a 
pesquisa para este levantamento bibliográfico eletrônico com im-
portantes contribuições.

Novamente, empregando o descritor “língua inglesa” e a deli-
mitação de tempo proposta (2005-2015), obtive trezentas e sessen-
ta e nove dissertations (dissertações de Mestrado e teses de Douto-
rado), cento e cinco artigos e três recursos textuais.

Valendo-me da sistematização descrita anteriormente, sele-
cionei quatro artigos, cinco dissertações de Mestrado e quatro teses 
de Doutorado. Novamente precisei fazer a leitura de setenta e um 
resumos antes de poder decidir entre selecioná-los ou não, pois a 
leitura do título dos estudos não foi suficiente para identificar se 
havia ou não relação entre o foco dos estudos e a constituição da 
docência de Língua Inglesa.

Mesmo com o número expressivo de dissertações, teses e ar-
tigos fornecidos pela busca, optei mais uma vez por utilizar mais 
um descritor a fim de ampliar a possibilidade de seleção de pesqui-
sas para compor este levantamento.

A busca com o descritor “língua inglesa – formação de profes-
sores” resultou em cento e cinquenta e três dissertations (disserta-
ções de Mestrado e teses de Doutorado), trinta e um artigos e um 
livro. A necessidade da leitura de mais trinta e um resumos, a fim 
de identificar o foco da pesquisa, pela impossibilidade de fazê-lo a 
partir da leitura dos títulos dos estudos, tornou esta revisão biblio-
gráfica, em alguns momentos, exaustiva.

Alguns dos estudos incluídos nesta segunda busca já haviam 
sido referidos na busca anterior, mesmo assim foi possível selecionar 
cinco artigos, uma dissertação de Mestrado e uma tese de Doutorado.

Ao final das buscas, selecionei seis dissertações de Mestrado, 
cinco teses de Doutorado e nove artigos.

Tendo em vista que, nesta busca, foram selecionados artigos, 
além de teses e dissertações, apresento o resultado da busca em 
dois quadros, ao invés de somente um.

No Quadro 4, descrevo as teses e as dissertações seguindo o 
mesmo padrão utilizado para a apresentação dos resultados das 
buscas dos outros bancos de dados utilizados.
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No Quadro 5, apresento os artigos incluindo dados perti-
nentes a este tipo de estudo. Cabe ressaltar que todos os artigos 
selecionados foram lidos na íntegra, o que contribuiu para quali-
ficar esta revisão da bibliografia. 

Seguem os quadros referidos.

Quadro 4: Teses e Dissertações – Portal de Periódicos Capes/MEC

Autor(a)(Ano) – Nível – Instituição
Título Foco da Pesquisa

Miranda (2005) – Mestrado – UNICAMP
Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Funda-
mental e de Ensino Médio para Língua Estrangeira: Lei-
tura articulada e percepções de professores

Visão dos professores de 
Língua Inglesa em-serviço 
sobre os PCN e as OCEM

Souza (2006) – Mestrado – USP
Professores de inglês da escola pública: investigação 
sobre suas identidades numa rede de conflitos

Identidade de professores 
de Língua Inglesa.

Sturm (2007) – Doutorado – UFRGS
 As crenças de professoras de inglês de escola pública 
e os efeitos na sua prática: um estudo de caso

Crenças de professores de 
Língua Inglesa em-serviço.

Rodrigues (2007) – Doutorado – PUC-SP
Formação de professores de língua inglesa em um cur-
so de letras com habilitação única em inglês

Formação de professores 
de Língua Inglesa.

Nascimento (2008) – Mestrado – USP
Representações sobre os saberes e a prática do pro-
fessor de língua inglesa

Representações de 
professores de Língua 

Inglesa
Daniel (2009) – Doutorado – UNESP
A formação inicial do professor de língua inglesa: teoria 
e prática em questão

Professor formador de 
professores de Língua 

Inglesa.
Erlacher (2009) – Mestrado – USP
Entre o herói e a vítima: sobre a responsabilidade do 
professor no/pelo ensino de língua inglesa na escola 
pública

Responsabilidade de 
professores de Língua 

Inglesa.

Audi (2010) – Mestrado – UEL
“Eu me sinto responsável”: os impactos do Programa 
de Desenvolvimento Educacional (PDE) sobre a forma-
ção de professores de inglês

Formação continuada de 
professores de Língua 

Inglesa

Silva (2011) – Doutorado – USP
Da técnica à prática: contribuições dos novos letramen-
tos para a formação de professores de língua inglesa

Formação inicial e em-
serviço de professores de 

Língua Inglesa

Stutz (2012) – Doutorado – UEL
Sequências didáticas, socialização de diários e auto-
confrontação: instrumento para a formação inicial de 
professores de inglês

Formação inicial de 
professores de Língua 

Inglesa

Campos (2013) – Mestrado – UEL
Fragmentos de identidades em (dis)curso

Identidade de professores 
de Língua Inglesa

Fonte: Elaborado pela autora.
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Quadro 5: Artigos – Portal de Periódicos Capes/MEC

Autor(a)(Ano) – Periódico - 
Título Foco do Artigo

Ortenzi (2007) – Acta Sci. Human Soc. Sci.
Avanços e lacunas nos estudos em formação de pro-
fessores de língua inglesa no Brasil

Trajetória da formação de 
professores de Língua Inglesa

Quevedo-Camargo; Ramos (2008) –Acta Sci. Biol. 
Sci.
Reconsiderando pesquisas sobre a identidade profis-
sional do professor de língua inglesa no contexto bra-
sileiro

Identidade profissional do 
professor de Língua Inglesa

Seganfredo; Benedetti (2009) - Trab. Ling. Aplic.
Professor de língua inglesa para crianças: conhecimen-
tos teórico-metodológicos desejados

Formação de professores de 
Língua Inglesa para crianças.

Lima (2010) – Belt Journal
Crenças sobre ser professor de inglês: esperanças e 
medos

Crenças sobre a formação de 
professores Língua Inglesa

Jasnievski; Silva (2011) – Semina: Ciências Sociais 
e Humanas
Identidades em construção na voz de uma professora 
egressa de letras e suas expectativas de bases de co-
nhecimento do professor

Identidade de professores de 
Língua Inglesa

Kaneko Marques (2011) – Educação
Reflexão e construção de conhecimentos docentes na 
Prática de Ensino de língua inglesa

Formação inicial de 
professores de Língua Inglesa

Szundy (2012) – RBLA
Zonas de conflitos e potencialidades no processo de se 
tornar professor de inglês como LE

Formação inicial de 
professores de Língua 

Inglesa.

Candido-Ribeiro (2013) – Belt Journal
Estados afetivos de professores: o diário de uma pro-
fessora iniciante de língua inglesa em seu primeiro ano 
de ensino

Afetividade e estados afetivos 
de professore de Língua 

Inglesa.

Roseira; Coradim (2014) – Revista Memento
Crenças de alunos-professores: ensino e aprendiza-
gem de língua inglesa e a prática docente inicial

Crenças de alunos-
professores de Língua Inglesa

Fonte: Elaborado pela autora.
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3.2 Diagnóstico do levantamento 
bibliográfico eletrônico

O interesse por questões relativas à docência de Língua In-
glesa e ao docente de Língua Inglesa transparece na produção cien-
tífica brasileira como uma área de interesse quase que exclusivo de 
estudo dos linguistas. Este levantamento bibliográfico eletrônico 
conta com quarenta trabalhos entre dissertações de Mestrado (vin-
te e três), teses de Doutorado (oito) e artigos (nove), dos quais trin-
ta e cinco estão vinculados a Programas de Pós-Graduação em Lin-
guística, em Linguística Aplicada, Estudos Linguísticos ou Letras. 
Apenas cinco estudos provêm de Programas de Pós-Graduação em 
Educação (uma tese de Doutorado, uma dissertação de Mestrado e 
três artigos).

Os estudos vinculados aos Programas de Pós-Graduação em 
Linguística, em Linguística Aplicada, em Estudos Linguísticos ou 
de Letras focam essencialmente na formação de professores de 
Língua Inglesa. Dos trinta e cinco estudos selecionados neste le-
vantamento bibliográfico eletrônico, dezesseis aproximam-se das 
questões relacionadas à formação do professor de Língua Inglesa 
– Bengezen (2007), Jasnievski (2013), Szundy (2012), Stutz (2012), 
Rodrigues (2007), Registro (2010), Kaneko-Marques (2011a/b), Pe-
rillat (2011), Souza (2013), Gamero (2011), Oss (2013), Seganfredo; 
Benedatti (2009), Santos (2012), Audi (2010) e Silva (2011).

As crenças dos professores de LI são o tema de cinco estudos 
– Sturm (2007), Ignácio (2009), Schweikart (2009), Roseira; Cora-
dim (2014)e Lima (2011). Quatro estudos trazem a identidade de 
professores de Língua Inglesa como foco – Sousa (2006), Campos 
(2013), Jasnievski e Silva (2011) e Silva L. M. (2012). As represen-
tações dos professores de LI são investigadas em três pesquisas – 
Nascimento (2008), Vargas (2011) e (2012). 
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O papel do professor formador de professores de LI é o objeto 
de estudo em duas pesquisas – Daniel (2009) e Viana (2011). Guer-
reiro (2005) e Malabarba (2015) abordam as práticas pedagógicas 
em curso livre de idiomas.

Erlacher (2009) investiga a responsabilidade dos professores 
de Língua Inglesa no e pelo ensino e aprendizagem de inglês na 
sua pesquisa, enquanto Malabarba (2010) tem as prescrições ao 
trabalho docente em curso livre de idioma como tema de seu es-
tudo. Finalizando, temos a visão de professores de Língua Inglesa 
em-serviço sobre os documentos oficiais que regem o seu trabalho 
– PCN e OCEM – discutida por Miranda (2005) em sua pesquisa.

Tendo em vista o número reduzido de estudos atrelados a 
Programas de Pós-Graduação em Educação, cabe destacar as cinco 
pesquisas selecionadas. Ortenzi (2007) fez um levantamento so-
bre a trajetória da formação de professores de língua inglesa no 
contexto brasileiro a partir dos trabalhos submetidos ao I CLA-
FPL – Congresso Latino Americano de Formação de Professores de 
Língua Inglesa, realizado em Florianópolis, em novembro de 2006. 
O contexto brasileiro também é o foco da pesquisa de Quevedo-Ca-
margo e Ramos (2008). As pesquisadoras fizeram um levantamen-
to bibliográfico eletrônico de pesquisas que tratavam da identidade 
profissional do professor de LI. 

Baruki-Fonseca (2011) investigou o fazer do professor de LI 
no que tange o afetar e o despertar nos alunos a necessidade de 
aprender tal idioma. Menezes1 (2013), por sua vez, buscou enten-
der como um jogo social pode se constituir enquanto um ambiente 
para aprendizagem de LI. A afetividade de uma aluna-professora 
em seu primeiro ano de docência em um programa de extensão é o 
foco da pesquisa de Candido-Ribeiro (2013).

1 Apesar de a pesquisa não abordar diretamente questões sobre a docência ou o docente 
de Língua Inglesa, ela faz parte desta revisão bibliográfica e merece destaque por ser o 
único estudo relacionado à Língua Inglesa encontrado no banco de dados do PPGEdu – 
Unisinos.
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Quanto aos referenciais teóricos, pode-se afirmar que há 
uma gama variada de referenciais utilizados pelos pesquisadores 
para orientar as suas investigações sobre as questões relaciona-
das à docência de Língua Inglesa e ao docente de Língua Inglesa. 
A partir da análise dos 40 estudos selecionados por este levanta-
mento bibliográfico eletrônico, conclui-se que: até o ano de 2009, 
os estudos sociointeracionistas de Vygotsky apareciam com frequ-
ência nas pesquisas; em 2010, começam a aparecer estudos que 
se utilizam do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD) de Bronckart, 
seguindo até o ano de 2015, ano limite desta revisão bibliográfica; 
basicamente a Análise do Discurso Crítica (ADC) fundamenta-se 
em dois autores: Fairclough e Halliday; o conceito de representa-
ção provém principalmente de Silva e Hall; Barcelos é quase que 
unânime ao se tratar do conceito de crença; quando o conceito é 
identidade, os referenciais são muitos: destacam-se, pela recorrên-
cia, Hall e Silva; vinte e seis autores servem como referencial para 
a formação de professores: entre os mais recorrentes estão Celani, 
Vieira-Abrahão e Almeida Filho.

4 Considerações finais

O levantamento bibliográfico eletrônico possibilita a aproxi-
mação com a produção do conhecimento científico da área de inte-
resse do(a) pesquisador(a). Constitui-se em uma forma de análise 
crítica do estado atual do conhecimento da área de interesse do(a) 
pesquisador(a) possibilitando a identificação de questões relevan-
tes e a seleção de estudos significativos para a construção do pro-
blema de pesquisa a ser investigado. Permite que o(a) pesquisa-
dor(a) possa selecionar os estudos que serão utilizados para pro-
mover comparações na discussão dos resultados por ele(a) obtidos.
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OS ESTÁGIOS DE LÍNGUA 
ESPANHOLA NO BRASIL E NA 

ARGENTINA: UMA EXPERIÊNCIA 
FRONTEIRIÇA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE

Naiane Carolina Menta Três*

1 Introdução 

A Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) surgiu com 
o intuito de atender a região de fronteira do sul do Brasil, há muito 
marginalizada, e com pouco acesso ao ensino superior gratuito. Em 
um espaço dotado destas características, a formação de professores 
do curso de Letras Português e Espanhol do campus de Realeza/
PR adquire um caráter intercultural, possibilitando ao Estágio 
Curricular Supervisionado em Língua Espanhola I, composto pela 
observação do espaço escolar, uma viagem de estudos.

O trabalho objetiva apresentar e analisar a experiência de 
estágio de observação realizada em uma escola de Dionísio Cer-
queira, no estado de Santa Catarina e Bernardo de Irigoyen, na 
província argentina de Misiones, e seu impacto na formação do-
cente. O relato desta experiência se justifica pela necessidade de 

* Mestre em Letras pela Universidade de Passo Fundo (UPF), licenciada em Letras: 
língua portuguesa, língua espanhola e respectivas literaturas (UPF), professora da área 
de língua espanhola na Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). E-mail: naiane.
menta@uffs.edu.br
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reflexão nas ações desenvolvidas entre a fronteira do Brasil com a 
Argentina, no que se refere ao ser professor de língua espanhola.

A análise da experiência de estágio, partindo da própria fala 
dos docentes em formação, é abordada no presente artigo. Prece-
dida pela apresentação teórica, que descreve o conceito de estágio 
adotado pela UFFS, e a metodologia, que destaca dados dos acadê-
micos participantes da pesquisa e do questionário utilizado. Segui-
da de considerações finais, com resultados da pesquisa e aponta-
mentos para uma nova experiência fronteiriça.

2 O estágio em Letras Português e  
Espanhol na UFFS

O estágio, componente obrigatório das licenciaturas, é uma 
fase importante do curso, em que o acadêmico se prepara para ser 
professor e adquire os primeiros contato com um de seus futuros 
espaços de trabalho, a escola. No caso dos cursos de Letras, re-
presenta a oportunidade de planejamento, execução e reflexão das 
aulas de língua ou literatura.

Podendo ser cursado em cinco anos, Letras na UFFS é com-
posto por cinco estágios em língua portuguesa e cinco estágios em 
língua espanhola, totalizando dez estágios. Sendo destinados dois 
estágios, em cada língua, para observação do espaço escolar. No 
Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola ou Por-
tuguesa I, o acadêmico passa pelas etapas de sala de aula, em que 
são feitas leituras de textos teóricos e preenchidos documentos, a 
observação do espaço escola, que ocorre por meio de viagem para 
fronteira, e a socialização de estágio, momento em que os acadêmi-
cos compartilham seus relatórios de estágio e suas experiências de 
observação.

O Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola 
I (ECSLE I), ocorrido no segundo semestre de 2016, conforme já 
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declarado, foi realizado por meio de uma viagem no espaço de fron-
teira. Sendo assim, se faz preciso definir fronteira: “La frontera no 
es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, 
aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es (comien-
za su esencia).” (HEIDEGGER, s/p., 1954, grifos do autor). 

Representando um marco inicial do país, a fronteira para o 
ECSLE I, reflete o começo da docência dos acadêmicos. E para que 
isso ocorra, o regulamento de estágio da UFFS define que:

Art. 4º O Estágio na UFFS é concebido como um tempo-espaço de for-
mação teórico-prática orientada e supervisionada que mobiliza um 
conjunto de saberes acadêmicos e profissionais para observar, analisar 
e interpretar práticas institucionais e profissionais e/ou para propor 
intervenções, cujo desenvolvimento se traduz numa oportunidade de 
reflexão acadêmica, profissional e social, de iniciação à pesquisa e de 
redimensionamento dos projetos de formação (CAPÍTULO I, ART. 4o da 
PORTARIA 370/GR/UFFS/2010).

Para além de uma reflexão acadêmica, o estágio na UFFS 
está pensado como uma oportunidade profissional de relacionar 
teoria e prática sem estar dissociada da realidade social. Assim 
sendo, se faz necessário definir teoricamente o ECSLE I.

3 O Estágio Curricular Supervisionado em 
Língua Espanhola I

O ECSLE I é concebido pela UFFS, conforme portaria, como 
o primeiro contato do acadêmico com a escola, de maneira curri-
cular e supervisionada. Ocorre no sexto semestre do curso e prevê 
o diagnóstico do ensino da língua espanhola perante a realidade 
encontrada. Para isso, é prevista a escrita de um relatório de está-
gio, preocupado com a problematização e reflexão da observação, 
ao trabalhar teoria e prática.
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O estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissociável 
da prática. Para desenvolver essa perspectiva, é necessário explicitar 
os conceitos de prática e de teoria e como compreendemos a superação 
da fragmentação entre elas a partir do conceito de práxis, o que aponta 
para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que 
envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, 
dos alunos e da sociedade (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 34).

Sendo indissociável a teoria da prática, o trabalho na uni-
versidade não vê possibilidade de separação entre estudo da inter-
culturalidade e vivência da interculturalidade. Por isso, apesar de 
não obrigatória para a execução do estágio, a viagem é proposta no 
plano de trabalho individual da professora e se relaciona infima-
mente com o conceito de estágio determinado na UFFS.

3.1 Metodologia

O ECSLE I ocorre no segundo semestre do ano. Em 2016, a 
viagem de estágio, momento de observação do espaço escolar e de 
aulas de língua espanhola, ocorreu entre os dias 03 e 04 de outu-
bro. Durante a viagem, os acadêmicos fizeram anotações a partir 
de um roteiro, previamente produzido pela turma, em conjunto 
com a professora.

Após o encerramento da viagem de estágios os acadêmicos 
foram convidados a participar deste trabalhado, respondendo um 
questionário composto por oito (08) perguntas abertas. Os questio-
nários foram aplicados durante uma das aulas do componente de 
ECSLE I e, por tanto, só puderam ser respondidas pelos acadêmi-
cos que se fizeram presentes. Sendo assim, de um grupo de dezoito 
(18) matriculados no componente e que realizaram a viagem de 
observação, apenas onze (11) responderam o questionário.
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3.2 Análise dos dados

A primeira pergunta do questionário era direcionada para 
que os acadêmicos fizessem uma análise temporal da viagem de 
estágio. Ou seja, que os futuros professores pensassem no signifi-
cado da viagem de ECSLE I ocorrer na 6ª fase do curso e, para além 
disso, descrevessem a importância estrutural curricular de incluir 
um estágio apenas para observação. Para S2 “É de fundamental 
importância haver um estágio destinado apenas a observação, pois 
os alunos precisam ter uma noção de como é ministrar aulas de 
espanhol, principalmente em países que falam o idioma, como é 
o caso da Argentina. Além disso, através da observação, foi possí-
vel ver a realidade das escolas argentinas.”. Nota-se que S2, assim 
como S5, destacou o primeiro estágio como construtor, um passo 
importante na formação docente. Já S4, complementa que a fase 
do estágio é pela necessidade de maturação na formação e domínio 
da língua espanhola.

Em “Qual sua opinião sobre a observação do ECSLE I ocor-
rer em uma escola brasileira e em uma escola argentina? Liste 
prós e contas.” S6 apontou positivamente o contato com a língua 
espanhola e a oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos 
da língua ao longo do curso de Letras e destacou negativamente o 
tempo curto de contato com as aulas na escola brasileira.

Para S8, “A partir destas observações podemos identificar o 
contraste de realidades, as dificuldades que cada escola enfrenta, 
os alunos, os professores, o ambiente escolar, em suma, é um acon-
tecimento que vem beneficiar nossa formação docente.”. Resposta 
que se relaciona com a de S9 “O aprendizado que tive nessa viagem 
me fez ver e dar valor a nossa realidade.”

Segundo Pimenta e Lima,
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[...] o lócus do estágio se atende para além do espaço escolar e da sala 
de aula, configurando uma  possibilidade  de  leitura  pelo  mundo,  
conforme  Paulo Freire. Nessa perspectiva o estágio tem sentido de 
complementação, trazendo elementos  de  compreensão  da  totalidade 
pessoal  que  respinga  na  atividade docente e no cotidiano da sala de 
aula (2011, p. 163-164).

Sendo assim, pode-se analisar o ECSLE I e sua viagem como 
uma proposta interessante, não apenas para conhecer o espaço es-
colar, mas para ter uma visão mais ampla. A comparação de rea-
lidades feitas por S8 e S9 representam uma visão melhor da rea-
lidade a qual pertencemos, a partir da possibilidade da leitura de 
mundo de outras realidades.

Na sequência, os acadêmicos foram convidados a responder 
sobre a importância de conhecer realidades distintas da oferta do 
espanhol na escola, já que são residentes do Paraná, onde a oferta 
ocorre em formato de centros de língua, e foram visitar uma escola 
de Santa Catarina, onde a oferta na fronteira está centrada no cur-
rículo. Segundo S3, “A oferta em turno contrário não possibilita que 
todos os alunos tenham o contato com a aprendizagem da língua 
espanhola, sendo o Brasil um país de fronteira com muitos países 
que possuem o espanhol como língua oficial. Apesar do contato por 
pouco tempo, creio que a realidade de Santa Catarina, tendo o es-
panhol na grade, é muito positivo. O contato com outras realidades 
nos leva a questionar y refletir sobre a realidade de trabalho que 
logo estaremos fazendo parte”. Ideia compartilhada também por 
S6, S7 e S10, que reclamaram da pouca oferta da língua espanhola 
no CELEM, das vagas limitadas e do choque do horário com outras 
atividades, como a formação docente, que impede a participação de 
estudantes interessados na aprendizagem da língua.

Com um olhar comparativo S4 descreve que: “O que podemos 
aprender de importante é que as formas de ensinar são distintas e 
que podemos contribuir para um melhoramento das duas formas, 
pois sabemos que tanto a paranaense, com a catarinense, não são 
formas perfeitas”. A visão pode ser complementada pela de S5, que 
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relata a necessidade de luta por valorização: “Conhecer duas re-
alidades nos instiga a lutar pela valorização que se deve ter com 
a língua espanhola, ainda mais em cidades de fronteira. Além de 
defendermos nossos direitos como professores do idioma, devemos 
nos despertar e defender o ensino da língua espanhola.”

Já, quando questionados sobre como o ECSLE I modificou 
a formação docente, os estagiários citaram o amadurecimento e a 
tomada de consciência dos desafios da profissão, mas destacaram 
que, por se tratar de uma viagem de estágio, foi para além da for-
mação de professores e afetou na realidade enquanto estudantes 
de língua, pois relataram curiosidade para aprender mais sobre 
o idioma e a cultura dos países que falam espanhol, citando os co-
nhecimentos que adquiriram sobre figuras públicas e históricas, 
importantes para os argentinos, e vocabulário descoberto no con-
tato com nativos.

A vivência do estágio em outro país, apesar de não ter ho-
ras computadas para o seu cumprimento oficial, segundo o regu-
lamento de estágios da instituição, mas permite que os acadêmi-
cos consigam adquirir conhecimentos na língua espanhola e criem 
sensibilidade ao contato intercultural. A partir dessa afirmação, 
os estagiários tiveram que justificá-la. Aprofundando respostas já 
adquiridas na questão anterior, S3 relatou que “Esta afirmação é 
verdadeira, no contato com nativos, nós tivemos que desenvolver 
nossa fala e nossa capacidade de ouvir para compreender o que fa-
lavam e também o contato com os costumes foi muito importante”.

S8 e S10, respectivamente, analisam que “A viagem possibi-
litou dar sentido aos conteúdos, aos textos (estudados na UFFS).” e 
que “Apesar de não ter caráter oficial, a prática de observação em 
outro país nos permite vivenciar aquilo que estamos aprendendo 
no curso. Não adianta estudarmos processos interculturais, se não 
os vivenciarmos.”

Giovannini et al (2009, p. 36):
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Si desde la perspectiva comunicativa queremos que el alumno sea com-
petente, es decir, que no tenga sólo conocimientos lingüísticos, sino que 
estos conocimientos le sirvan para actuar en la sociedad o con los indi-
viduos que usan la lengua meta, la necesidad de abordar la competen-
cia cultural como una parte de la competencia comunicativa asimismo 
incuestionable. 

O caráter comunicativo, prezado no curso de Letras da UFFS 
aparece nas tarefas complementares, não previstas no PPC do cur-
so, mas complementadas no plano individual do professor para 
com o seus componente, o que garante que novos conhecimentos da 
língua sejam adquiridos na comunicação com nativos.

Na sexta questão, é apresentada a seguinte questão: “Os pro-
fessores brasileiros e argentinos possuem funções um pouco dis-
tintas. Quais as diferenças e semelhanças? Dê sua opinião sobre o 
assunto.” Com as respostas, nota-se que alguns aspectos de víncu-
lo empregatício e plano de carreira docente chamaram a atenção 
dos estagiários, pois  para S2 “O professor argentino possui muitas 
funções além de ensinar, como limpar o colégio, cuidar quando os 
alunos se machucam e também servir o lanche aos alunos. Funções 
que os professores brasileiros não possuem. Além disso, na Argen-
tina, ao completar 40 anos uma pessoa não pode mais ingressar na 
carreira de professor, o que é muito diferente do Brasil, que não 
possui limite de idade.”

S4 destacou a responsabilidade que o professor argentino 
possui com os seus alunos: “[…] Além disso tem responsabilidades 
como cuidar do local onde o aluno faz sua refeição, tem a função 
de cuidá-lo durante o intervalo, e se ele se machucar, precisa sair 
de sua sala e ir levá-lo ao médico.” Já S10 apresenta uma visão 
bem completa da realidade: “Suas funções não se restringem ao 
momento em sala, mas em toda diversidade do espaço escolar.”

Para Pimenta e Lima (2011, p. 41, grifos de las autoras):



332

Os estágios de língua espanhola no Brasil e na Argentina: uma experiência fronteiriça na formação docente

[…] a profissão de educador é uma prática social. Como tantas outras, é 
uma forma de se intervir na realidade social, no caso por meio da edu-
cação que ocorre não só, mas essencialmente, nas instituições de ensi-
no. Isso porque a atividade docente é ao mesmo tempo prática e ação.

Países distintos, mesmo tão próximos, apresentam realida-
des educacionais diferentes. Mas pode-se destacar que, mesmo com 
funções divergentes entre professores brasileiros e argentinos, a 
prática intervir na realidade social é perene para os dois grupos.

Complementar, a penúltima questão pede a descrição de con-
trastes nos aspectos educacionais das duas escolas visitadas. As 
respostas mais latentes se referem ao aspecto estrutural. Para S6, 
“o que fica evidente é a precariedade e o abandono das instituições 
por parte dos governos. A falta de consideração com ambientes for-
madores de seres pensantes, independentes, e em pleno processo 
de formação do eu.” E para S9, “Em nosso país temos uma infra-
estrutura muito melhor do que o país vizinho, mas mesmo assim 
a educação é pouco valorizada.”. As respostas revelam que para os 
docentes em formação, a relação de valorização da educação está 
ligada à estrutura das instituições de ensino.

A oitava, e última questão, induzia para a inserção de co-
mentários a influencia no contato das duas línguas (português e 
espanhol), no contexto educacional, no contexto cultural e no con-
tato entre povos. S1 destaca a questão geográfica: “o contato entre 
povos dá-se por causa do mercado de ambos os países e o fato da 
fronteira ser seca.”. S3 faz referência a culinária que encontrou no 
Brasil: “por ser fronteira, na Argentina, muitas pessoas falavam o 
português, até as crianças. E no Brasil encontramos “Chipa”, que 
não é uma comida tipicamente brasileira.”.

S7 e S4, para além dos aspectos culturais, descreveram suas 
visões sobre a interculturalidade através do Programa Escolas In-
terculturais de Fronteira. Para S4 “O projeto que existe na escola 
brasileira do intercâmbio de professores, onde professores brasilei-
ros ensinam na Argentina e os professores argentinos vem ensinar 
na escola brasileira, contribuindo para o enriquecimento do aluno, 
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pois possibilita o contato com uma cultura diferente ao aluno e faz 
com que o aluno busque mais sobre esta cultura e língua”. Isso 
reitera que “Inserir-se no espaço escolar para conhecer o locus da 
docência e vivenciar experiências que exijam o desenvolvimento 
de competências essenciais ao exercício da prática profissional do 
professor de Língua e de Literatura Espanhola […]” (UFFS, 2010, 
p. 99), conforme prevê o regulamento de estágio do curso.

4 Considerações finais 

O Estágio Curricular Supervisionado em Língua Espanhola 
I por geralmente se tratar do primeiro contato que os acadêmicos, 
com o olhar de professores em formação, possuem da escola, per-
mitiu um acompanhamento, enquanto professora do componente, 
um amadurecimento dos acadêmicos sobre o sistema de ensino. As 
respostas no questionário deixaram evidente um conhecimento do 
funcionamento de uma escola, que até mesmo os acadêmicos con-
seguem perceber e revelam em suas respostas.

Mesmo o estágio, tendo como objetivo principal, o desenvolvi-
mento da formação docente, como está configurado no ambiente da 
fronteira entre o Brasil e a Argentina, permitiu uma aproximação 
com a língua de estudo na universidade. A oportunidade de falar 
com usuários nativos da língua espanhola, enriqueceu não somen-
te a formação de melhores professores em língua espanhola, mas 
de falantes da língua, enquanto estudantes de aspectos linguísti-
cos e culturais dos países que falam espanhol.

A vivência cultural, além de permitir desenvolver uma sen-
sibilidade ao contexto intercultural de fronteira, gerou reflexões 
sobre o ser professor. Em contraste com as funções dos professores 
argentinos e as funções dos professores brasileiros, refletiu-se so-
bre uma preocupação com os alunos, não apenas no ato de ensinar, 
mas nos elementos sociais que envolvem a aprendizagem.
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Apesar de incluir um elemento não obrigatório para o regula-
mento de estágio da UFFS, a viagem para a fronteira é considera-
da fundamental para o curso de Letras. Pois a formação docente de 
um acadêmico formado em Letras Português e Espanhol se torna 
diferenciada quando se é possível presenciar o ensino de espanhol 
como língua materna e o ensino de língua portuguesa como estran-
geira.
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1 Introdução 

O desenvolvimento de práticas relativas à compreensão oral 
(CO) e também à produção oral (PO) em língua espanhola contri-
bui para a apropriação de uma língua estrangeira que, por sua vez, 
concede ao aluno maior autonomia na comunicação e também em 
sua formação como cidadão crítico. Essas atividades, especialmen-
te relacionadas as de CO, contudo, recebem menos evidência em 
sala de aula de língua estrangeira, seja por desconhecimento teó-
rico/prático, preferência pelo desenvolvimento de outras habilida-
des ou até por uma questionável falta de tempo. Entretanto, essa 
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lacuna, segundo o enfoque comunicativo, também é percebida em 
livros didáticos, os quais ainda não priorizam, e de forma legítima, 
o aprimoramento de CO e PO, mesmo que essas sejam considera-
das as bases das outras habilidades, igualmente essenciais para 
uma comunicação efetiva. 

De acordo com Barbosa (2009, p. 22), a compreensão oral 
é vista como um processo ativo e complexo em que o significado 
constrói-se a partir da informação ouvida. Para que uma mensa-
gem oral seja compreendida, assim, devem ser ponderados três di-
ferentes tipos de conhecimento: conhecimento do mundo referido, 
também como conhecido como saber enciclopédico e que permite 
a compreensão do discurso; conhecimento do contexto verbal an-
terior (do que já se conhecia) ou contexto linguístico; e o conheci-
mento do contexto situacional ou sociobjetual. Tais conhecimen-
tos devem (e são) mobilizados durante o processo de compreensão, 
quando incidem análises complexas e desenvolvem-se estratégicas 
de processamento que corroboram para a detecção ou dedução de 
significados, além de estabelecer uma relação entre a informação e 
o conhecimento existente (BARBOSA, 2009).

Infere-se, então, a importância e também o desafio do pro-
fessor de língua para o desenvolvimento da CO e da PO em sala 
de aula e que isso também aconteça de modo que o aluno queira, 
de fato, aprender e que seja significativo e interessante a ele. Des-
sa forma, diferentes recursos de compreensão e de produção oral 
contribuem para a prática pedagógica e para o ensino e aprendiza-
gem de língua espanhola, uma vez que, além de ativar diferentes 
e importantes processos cerebrais relacionados às informações e 
ao conhecimento existente, ainda apresentam-se como atividades 
lúdicas que instigam o interesse do aluno. 

Neste âmbito, podem ser elencadas atividades relacionadas 
à Expressão Dramática e ao Teatro, que mobilizam diversos co-
nhecimentos e têm o aluno no centro do processo, caracterizando-
-se como uma atividade comunicativa que lhe permite promover 
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contextos e situações de comunicação autênticas, de forma visual, 
auditiva, sinestésica, tática, multi-inteligente e emocional. Tam-
bém, faz-se imperativo mencionar a Tradução Audiovisual (TAV), 
ou seja, o processo de tradução, oral e escrita, de um material au-
diovisual no qual encontra-se a Audiodescrição, um recurso que 
permite que o usuário receba a informação contida na imagem ao 
mesmo tempo em que essa aparece, possibilitando que a pessoa 
desfrute integralmente da obra, siga a trama e capte a subjetivida-
de da narrativa. Por fim, como objeto de pesquisa deste estudo, a 
Legendagem, que possibilita a convergência e a associação de dife-
rentes conhecimentos, inclusive da aquisição e desenvolvimento de 
noções sobre tecnologia.

2 A legendagem como recurso para o ensino 
e a aprendizagem de língua espanhola

A palavra “traduzir”, de acordo com Ferreira (2010, p. 748), 
pode significar “transpor, trasladar, duma língua para outra; ver-
ter” ou ainda “Explicar, manifestar” e “Simbolizar, representar” 
– ou seja, em uma tentativa de definição, esse termo apresenta 
dicotomias semânticas. Isto porque, como senso comum, sabe-se 
que uma palavra pode apresentar diferentes significados, depen-
dendo do contexto onde é empregada – as palavras não possuem 
significados fixos ou estáveis, aumentando a disparidade quando 
cotejadas com uma língua estrangeira, ainda que possam possuir 
as mesmas origens. 

Nesse sentido, Arrojo (1992) propõe uma redefinição em re-
lação ao conceito de tradução e do ato de traduzir. Segundo ela, 
como afirmado anteriormente, as palavras não possuem significa-
dos únicos e tampouco fixos, mas há uma aspiração compartilhada 
entre diferentes teóricos de “se chegar a uma verdade única e abso-
luta, expressa através de uma linguagem que pudesse neutralizar 
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completamente as ambiguidades, os duplos sentidos, as variações 
de interpretação, as mudanças de sentido trazidas pelo tempo ou 
pelo contexto” (ARROJO, 1992, p. 17), expressas em cada tradução, 
de acordo com a bagagem histórica e cultural da figura do tradutor. 
Assim, segundo ela (1992, p.38), a tradução não consegue ser uma 
reprodutora literal do texto de partida, mas sim uma interpreta-
ção, uma nova versão daquele. 

Não obstante, essa criação de um novo texto pode ocorrer em 
diferentes mídias. Conforme referenciado anteriormente, a Tradu-
ção Audiovisual (TAV) refere-se à técnica de tradução (legendagem 
e dublagem), oral e escrita, de materiais audiovisuais, como fil-
mes, documentários, séries, diferentes programas televisivos ou 
até desenhos animados. Segundo Mendes (2007), “outros termos 
também têm sido usados para denominar esse mesmo processo tra-
dutório, como, por exemplo, tradução de filmes ou tradução fílmica, 
tradução para as telas e tradução de multimídia, embora possam 
abranger vastas ou restritas práticas de tradução audiovisual”. No 
entanto, percebe-se agora uma outra possibilidade oferecida pela 
TAV: a de servir também como ferramenta em sala de aula, ao en-
riquecer, de forma específica, as aulas de língua espanhola.

Alguns autores, como Barbosa (2009), defendem o uso de 
materiais audiovisuais legendados em sala de aula, tendo em vis-
ta que, por não serem produzidos com fins didáticos, eles podem 
motivar os alunos para o aprendizado e também envolvê-los em 
diálogos mais autênticos em comparação aos utilizados tradicio-
nalmente na sala de aula, o que torna os materiais midiáticos fer-
ramentas úteis no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, 
possibilitam ao aluno uma maior internalização do aprendizado 
por meio da associação de sons, imagens e linguagem escrita, con-
tribuindo para o desenvolvimento da fluência e da pronúncia dos 
alunos, isto é, no desenvolvimento da CO e da PO. Sobre isso, Diaz 
Cintas afirma
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[...] Os filmes legendados são ferramentas muito importantes na apren-
dizagem de línguas estrangeiras os quais, infelizmente, parecem ter 
passado despercebidos por muitos. [...] O espectador que assiste a fil-
mes em outro idioma – geralmente inglês, com legendas na sua própria 
língua – encontra-se em uma situação ideal para aprender ou conso-
lidar seu conhecimento do idioma estrangeiro. Por isso, não é de se 
estranhar que em países que favorecem o uso de legendas, a população 
tende a ter um bom domínio do inglês. (2003, p. 65)

A técnica da legendagem, que provavelmente nasceu jun-
to com o cinema, popularizou-se ao alcançar a preferência de um 
significativo grupo de espectadores nos últimos anos, com acesso 
facilitado ao mercado fílmico, em detrimento da dublagem. Isso 
também apontou para uma maior crítica em relação às traduções 
realizadas pelos profissionais da área, muitas vezes por aqueles 
que não possuem conhecimento sobre as técnicas. Castro disserta 
sobre esta questão: 

Es frecuente oír a espectadores —y aun a críticos cinematográficos que 
ignoran los entresijos y técnicas de la subtitulación— decir que «tal 
o cual película estaba mal subtitulada porque no aparecían escritas 
muchas de las frases dichas». Eso es quizá lo más llamativo de la subti-
tulación. En función de la película y la abundancia del texto, la merma 
puede llegar a ser de hasta un 75% de las palabras, que no del mensaje. 
Precisamente esa es la labor principal del subtitulador: lograr transmi-
tir el mensaje reduciendo notablemente las palabras necesarias para 
expresarlo. (2004, p. 9)

Esta redução de palavras, assim, nada mais é que uma lei-
tura, em linguagem neutra, que tenta alcançar o maior público. 
Obviamente, trata-se da voz do tradutor, como afirma Joia (2004), 
ou de acordo com as proposições de Arrojo (1992), a escolha voca-
bular é muito particular e envolve inúmeros processos, mas nenhu-
ma tradução é capaz de traduzir fiel e perfeitamente, ou ainda a 
totalidade do texto: a tradução é uma leitura do texto de partida: 
“Qualquer tradução, por mais simples e despretensiosa que seja, 
traz consigo as marcas de sua realização; o tempo, a história, as 
circunstâncias, os objetivos e as perspectivas de seu realizador” 
(ARROJO, 1992, p. 78).
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Em alguns casos, nessa acepção, surge a necessidade de o 
tradutor (legendador) realizar uma negociação ao lançar mão de 
algumas estratégicas no ato de tradução, de maneira que não haja 
uma perda de sentido do que está sendo traduzido ou para que haja 
um equilíbrio na tradução. Sobre este ponto o já mencionado autor 
italiano afiança: 

A tradução se apóia [sic] em alguns processos de negociação, sendo a 
negociação, justamente, um processo com base no qual se renuncia a 
alguma coisa para obter outra – e no fim as partes em jogo deveriam 
experimentar uma sensação de razoável e recíproca satisfação à luz do 
áureo princípio de que não se pode ter tudo (ECO, 2011, p.16-17). 

Ainda conforme Eco (2011), a tradução, assim, tornar-se-á 
“quase a mesma coisa em relação ao texto de partida – expressão, 
não obstante, que nomeia sua obra teórica a propósito de suas ex-
periências com tradução. Há um jogo de perdas e ganhos (negocia-
ção) no ato de traduzir, necessitando que se agencie o significado 
de uma palavra para que ele constitua sentido na língua em que 
está sendo traduzida, mesmo que haja um perda em relação ao 
significado original. O que não significa que o legendador tenha to-
tal liberdade de transformação do texto, ele deve, obrigatoriamen-
te, respeitar a essência da obra, já que “Traduzir significa sempre 
cortar algumas das consequências que o termo original implicava” 
(ECO, 2011, p. 100). 

A legendagem, dessa forma, como procedimento técnico úni-
co, conta com normas gerais para a sua produção. Caracteriza-se 
pela inserção de um texto escrito, geralmente na parte de baixo da 
tela, que aparece em sincronismo com as falas da produção audio-
visual. Quanto ao número de caracteres que devem conter na le-
genda, Barbosa (2009) salienta que se reduzem de 30 a 40 caracte-
res por linha e sem divisão silábica, apresentados em uma ou duas 
linhas na parte inferior da tela. Deve haver uma coerência entre 
o tempo do áudio e o número máximo de caracteres permitidos, 
sendo aproximadamente quinze por segundo, no máximo, optando 
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sempre por legendas curtas (30 a 35 toques) para adaptarem-se à 
tela da televisão. 

No Brasil, a produção de legenda aberta para televisão e ví-
deo é feita em três etapas. A primeira refere-se à tradução do ro-
teiro do filme, na qual se deve levar em consideração a gramática 
e a ortografia correta, boa síntese das informações, ritmo e musi-
calidade do texto, estética e padronização da legenda, além de uma 
tentativa de fidelidade na tradução e na conquista de naturalidade 
do texto – talvez o elemento essencial do processo. Na segunda eta-
pa, há marcação das legendas em um software específico, levando 
em conta a localização de tempo de entrada e saída do texto (spot-
ting), trabalho que exige um bom treinamento, uso de técnicas e 
atenção durante o processo e na revisão do trabalho final. E a úl-
tima etapa refere-se à da queima das legendas, também chamada 
de legenda química na mídia final, ou seja a inserção ou impressão 
da legendagem no produto final, o que fica a cargo da produtora 
encarregada pela produção.

Em todas as etapas, faz-se necessário possuir bons conheci-
mentos do idioma original do filme para uma interpretação ade-
quada, dispondo de sensibilidade para captar a essência do per-
sonagem – o que exige criatividade para trazer à legenda a ideia 
completa, mas de maneira resumida. Uma boa legenda deve estar 
inserida no tempo exato da fala, de maneira que harmonize fala 
e leitura – ou seja, a linguagem da legenda deve ser coerente à 
linguagem do personagem em questão, respeitar a ambientação do 
filme e fazer uso de uma linguagem coloquial. Ainda, para essa 
tradução, devem ser levadas em conta algumas convenções ortoti-
pográficas definidas por Karamitroglou:

- Os pontos suspensivos ao final da legenda indicam ao receptor que o 
texto está incompleto e que irá aparecer o resto do mesmo na legenda 
seguinte;
- O ponto final de uma legenda denota o final da ideia ou do discurso;
- O travessão indica a fala dos personagens, quando há mais de um 
personagem interagindo na legenda;
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- As aspas são empregadas para demarcar citações, apelidos, palavras 
estrangeiras ou para gírias;
- A virgula, o ponto e vírgula e os dois pontos, devem ser evitados na 
legenda, porque podem provocar pausas longas e interferir no ritmo de 
leitura do receptor;
- O itálico e usado para os discursos de personagens que não estão apa-
recendo na tela, para sonhos, pensamentos, letras de músicas e pala-
vras estrangeiras transcritas em sua forma original;
- Os títulos devem estar em letras maiúsculas.(1998, apud GARCIA, 
2001, p. 14):

Para o trabalho em sala de aula, com a finalidade específi-
ca de desenvolvimento de compreensão oral e das habilidades ne-
cessárias para fluência linguística, a legendagem torna-se, dessa 
maneira, uma prática interessante e atraente, ao mesmo tempo 
desafiante. Deve-se cuidar, porém, a adequação do nível dos alu-
nos ao material a ser legendado, além do atento estudo sobre as 
regras de legendagem, além do conhecimento prévio do software a 
ser utilizado – o mais comum, no Brasil e em alguns outros países, 
é o Subtitle Workshop, que cria e edita legendas e está disponível 
gratuitamente na internet.   

3 A prática com legendagem em sala de 
aula

3.1 Metodologia

Em relação à metodologia utilizada no presente trabalho, 
afirma-se como pesquisa qualitativa, uma vez que contém dados 
descritivos obtidos diretamente pelo pesquisador junto aos sujeitos 
da pesquisa e ao ambiente estudado: é uma pesquisa descritiva que 
visa mais ao processo que ao produto, bem como se preocupa em 
retratar a perspectiva dos participantes (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 
p. 13). 
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O exercício de legendagem proposto foi realizado durante 
aulas de língua espanhola, para alunos concluintes, de um curso 
de graduação para formação de professores de espanhol em uma 
instituição privada do interior do estado do Rio Grande do Sul. A 
atividade foi realizada durante a aula e os alunos puderam execu-
tar após as explicações da professora e com os auxílios necessários 
para a aplicação da técnica. O curta do gênero comédia “La primera 
vez”, escolhido para esta prática, foi produzido na Espanha, escrito 
e dirigido por Borja Cobeaga. Além disso, recebeu indicação para 
a XVI edição dos Prêmios Goya, em 2002, na categoria de melhor 
curta-metragem de ficção e ganhou 35 prêmios em outros festivais. 
Para maior interação sobre o texto original, segue a transcrição de 
um trecho, realizada pelas autoras do presente artigo:

- Buenas tardes.
- Perdón, creo que me he confundido de piso. Tendré...
- ¿Confundido? ¿No viene usted de la agencia?
- Sí.
- Pues pase, no se quede ahí.
- Yo busco a Begonia Aguirre.
- La acaba de encontrar.
- ¿Usted es Begonia Aguirre?
- Sí. No se preocupe, está usted en el sitio correcto. Pase…
- ¿No quieres tomar algo antes? Precisamente cuando ha llegado esta-
ba haciendo café. 
- Por mí, encantado. Pero… 
- ¿Qué pasa? ¿No le apetece?
- No, no, no… no es eso. No le dice a usted que cobro por hora… pero 
que…
- Ah, bueno. Es por el dinero. No hay problema. Entonces, café y algo 
para picar. 

Trata-se de um fragmento do diálogo travado entre os dois 
personagens da trama: uma senhora idosa que contrata os serviços 
de um garoto de programa por meio de uma agência e o próprio 
rapaz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:XVI_edici%C3%B3n_de_los_Premios_Goya
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3.2 Análise dos dados

Os resultados parciais1 apontam que as atividades de com-
preensão oral, como a Legendagem, contribuem para a sensibili-
zação auditiva do aluno, inclusive quanto à identificação de dife-
rentes sotaques ou expressões próprias da língua falada. De forma 
análoga, contribuem para o desenvolvimento da escrita já que há 
a necessidade de realização de uma negociação de significados, ao 
considerar as limitações que as legendas apresentam. 

Assim, durante a aplicação dos exercícios realizados de le-
gendagem, alguns critérios foram estabelecidos e apresentados aos 
participantes da pesquisa: 

a) Verificar se a tradução tornou-se tão somente uma trans-
ferência para a outra língua ou há uma leitura mais deta-
lhada e específica?

b) Se existe naturalidade? Ou é tão somente uma tradução 
desatenta?

c) Se os participantes perceberam em sua escolha – negocia-
ção de sentido – a fluência necessária na língua de chega-
da?

d) Como resolveram problemas de tradução, como o uso do 
tempo e das gírias?

Observou-se também se os alunos participantes assimilaram 
e aplicaram de forma adequada as regras de legendagem apresen-
tadas a eles. Assim, a partir desses critérios levantados, apresen-
taremos a análise de dois trechos propostos e legendados. 

Trecho 1

1
00:00:17,000 --> 00:00:19,876
A PRIMEIRA VEZ
2
00:00:31,000 --> 00:00:34,500

1 Pretende-se dar continuidade ao estudo.
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- Boa tarde.
- Perdão, acho que me confundi de apartamento, tinha...
3
00:00:34,501 --> 00:00:38,200
- Confundido? Você não é da agência?
- Sim...
4
00:00:38,201 --> 00:00:39,900
Então entre, não fique aí.
5
00:00:40,000 --> 00:00:42,500
Eu busco a Begônia Guille...
6
00:00:42,630 --> 00:00:44,000
Acaba de encontrar.
7
00:00:46,000 --> 00:00:49,960
- Você é Begônia Guille?
- Sim, não se preocupe. Você está no lugar correto.
8
00:00:49,961 --> 00:00:50,961
Entre.
9
00:01:09,850 --> 00:01:14,520
Não quer tomar algo antes? 
Estava fazendo café exatamente quando você chegou.
10
00:01:14,521 --> 00:01:18,100
- Eu agradeço, mas...
- Tudo bem? Não gosta?
11
00:01:18,101 --> 00:01:21,890
Não, não, não é isso. Eu disse que cobro por hora, e não creio que...
12
00:01:22,300 --> 00:01:27,910
Ah, é pelo dinheiro. Não há problema. 
Então, café e algo para petiscar?

Podemos perceber neste trecho o quanto o participante ten-
tou ser fiel ao texto oral dos atores, uma vez que busca utilizar as 
reticências para marcar a tonalidade da fala e as interjeições para 
marcar a admiração expressada no texto oral. Essa ideia faz-nos 
corroborar com Eco (2011), que nos diz que a tradução tornar-se-á 
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“quase a mesma coisa” em relação ao texto de partida, ou seja, um 
bom texto legendado deve-se manter o mais fiel possível ao original 
para que tenha verossimilhança e fidedignidade. 

O participante, além disso, saiu-se bem na apresentação da 
legendagem, pois foi possível perceber o respeito pelo tempo ne-
cessário de uma legenda e pela adequação e fluência das palavras 
na língua alvo. No entanto, na legendagem do trecho 11, o parti-
cipante poderia ter dividido a frase, o que facilitaria a leitura pelo 
espectador. 

11
00:01:18,101 --> 00:01:21,890
Não, não, não é isso.
Eu disse que cobro por hora, e não creio que...

Todas as outras legendas estão divididas adequadamente e dentro do 
limite estabelecido pela oralidade dos falantes. Isso nos faz concordar com 
Barbosa (2009) ao salientar que se eduzem de 30 a 40 caracteres por linha e 
sem divisão silábica, apresentados em uma ou duas linhas na parte inferior da 
tela.   

Trecho 2

1
00:00:17,302 --> 00:00:19,839
A PRIMEIRA VEZ
2
00:00:31,153 --> 00:00:31,914
Boa tarde
3
00:00:32,015 --> 00:00:34,015
Desculpa, acho que confundi o andar
4
00:00:34,227 --> 00:00:36,921
- Está marcado errado...
- Confundido... Você não vem da agência?
5
00:00:36,822 --> 00:00:38,022
Sim
6
00:00:37,923 --> 00:00:40,023
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Pode entrar, não fique aí
7
00:00:41,624 --> 00:00:43,124
Estou procurando por Begônia Guille
8
00:00:43,125 --> 00:00:44,125
Pois, acaba de encontrar
9
00:00:45,226 --> 00:00:46,926
Você é Begônia Guille?
10
00:00:46,927 --> 00:00:50,327
Sim
Não se preocupe, está no endereço certo
11
00:00:50,328 --> 00:00:51,728
Entre
12
00:01:10,529 --> 00:01:12,329
Não quer tomar algo antes?
13
00:01:12,330 --> 00:01:14,730
Coincidentemente, quando você chegou 
estava fazendo um café
14
00:01:14,731 --> 00:01:16,331
Por mim, tudo bem, mas é...

Neste fragmento, podemos perceber que o participante não 
utiliza o recurso das reticências para marcar a fala e a entonação 
dos personagens, com exceção do último trecho, o que nos faz in-
terpretar a finalização da legendagem por parte do participante. 
Também não faz uso das interjeições para marcar a admiração dos 
personagens durante as falas. Podemos dizer, neste caso, que se 
trata de uma transferência mais fiel ao texto, mas não às expres-
sões realizadas pelos personagens. Talvez isso tenha facilitado o 
processo de legendagem, assim como o fato de que participante te-
nha conseguido ir mais adiante no texto, o que é possível perceber, 
pois o primeiro participante realizou doze legendagens, enquanto 
o segundo realizou 14. 
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Do mesmo modo, podemos notar a diferença na escolha do 
vocabulário: enquanto o primeiro traduziu como equívoco de apar-
tamento, o segundo traduziu como equívoco de andar. Neste caso, 
é possível notar que a escolha vocabular é pessoal, o que corrobora 
com a ideia de Arrojo (1992), que profere que a escolha vocabu-
lar é muito particular e envolve inúmeros processos subjetivos, os 
quais devem ser respeitados. Mas, para que haja essa liberdade 
na escolha das palavras, o tradutor precisa estar apropriado do 
contexto em que a fala ocorre. Neste caso, se verificarmos pela fala 
original, em espanhol, podemos concluir que a melhor opção seria 
pela palavra apartamento, pois o personagem acredita que tenha 
errado de apartamento, não de andar. Portanto, o tradutor do pri-
meiro trecho conseguiu traduzir de forma mais adequada na hora 
de completar a legenda, o que nos faz perceber a negociação de 
sentido dentro do contexto natural. 

Outro detalhe interessante é que o segundo participante faz 
escolhas de legendagem menores, preferindo frases curtas e, por-
tanto, utilizando menos tempo de legenda. Com exceção dos tre-
chos 4 e 13, todas as outras legendas possuem uma única frase 
curta. A utilização de legendas curtas faz-nos concordar novamen-
te com Barbosa (2009), pois a autora sugere que deva haver uma 
coerência entre o tempo do áudio e o número máximo de caracteres 
permitidos, sendo aproximadamente quinze por segundo, no má-
ximo, optando sempre por legendas curtas, para completa leitura 
pelo expectador, o que é possível perceber na escolha do segundo 
participante. 

Ainda, podemos perceber outra diferença entre os dois tre-
chos analisados, referente à pontuação. O primeiro tradutor parece 
estar muito mais atento quanto ao uso dos pontos adequados para 
os diálogos entre os dois personagens, fazendo uso de pontos finais, 
reticências, pontos de interrogação e travessão para iniciar os diá-
logos, marcações que o tradutor do segundo no trecho não faz uso. 
Nesse sentido, compreendemos o quanto o trabalho de um tradutor 
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para legendas é complicado, exigindo habilidades, compreensões 
de contextos, culturas e escolhas apropriadas para determinados 
espaços dentro das legendas.

4 Considerações finais

Percebemos que trabalhar com legendagem não é um ofício 
fácil, e aprofundar questões de tradução e legendagem em sala de 
aula de um curso superior para formação de professores de espa-
nhol também não. Mas, percebemos também que nossos alunos 
precisam ter noções básicas sobre legendagem e tradução, pois o 
mercado de trabalho está em franca ascensão e existe uma deman-
da muito grande nessa área de atuação. Nossos alunos precisam 
conhecer o básico para que possam ter interesse em seguir estu-
dando e, quem sabe, buscarem cursos de formação específica para 
legendagem e tradução.

As análises dos trechos puderam ajudar na compreensão de 
como funciona um processo de legendagem e explicitar critérios e 
conceitos básicos que um tradutor precisa, a saber:  conhecer bem 
o contexto e cultura em que a legenda irá se aplicar; conhecer e 
dominar aspectos linguísticos necessários para  fluência da língua 
alvo e entendimento por parte do espectador; trabalhar minuciosa-
mente em relação à aplicação do tempo da legenda e do espaço que 
ela poderá ocupar na tela para possível leitura do espectador.   

Nesse sentido, notamos que exercer um trabalho de tradutor 
exige além de competência, amor pelo que se faz, pois deixa trans-
parecer todo o conhecimento e arte que a pessoa poderá aplicar em 
telas, seja para televisão ou para cinema. 
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PROYECTO EXTENSIONISTA EN 
UNA UNIVERSIDAD DEL NORTE: 

UN DIÁLOGO ENTRE PROFESOR, 
ALUMNO Y MATERIAL DIDÁCTICO

Douglas Lima de Brito*

1 Introducción

El libro didáctico es un instrumento que está presente en 
casi todas, si no en todas las clases del español como lengua ex-
tranjera en Brasil. Asistiendo al profesor en su planeamiento dia-
rio, auxiliándolo a la hora de elegir que enseñar y organizando los 
contenidos. De tal forma que el libro didáctico acaba por ser un 
canal de conexión entre el profesor y su alumnado en un ambiente 
educacional.

Así como el libro, hay otros materiales didácticos presentes 
en la relación profesor – alumno, por ejemplo, textos de apoyo, au-
dios extras, ejercicios complementares y etcétera. Como estos ma-
teriales están en las clases de español como lengua extranjera / 
adicional, desde ahora también E/LE o E/LAD, en Brasil, no sería 
distinto en el norte del referido país, más específico, en la Amazo-
nía brasileña, en el estado de Pará, en la Ciudad de Belém2. Los 

*  Profesor Sustituto de Español en la Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas (FALEM), 
en el Instituto de Letras e Comunicação (ILC), de la Universidade Federal do Pará (UFPA), 
2016. Estudiante de Especialización en UFPA y maestrante en la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR-Argentina). Contacto: douglasbrito500@gmail.com

2 Conociendo la heterogeneidad de la lengua española y de los países que la halan, 
elegimos mantener la nomenclatura original de estado, en Portugués, sin embargo, 
puede ser comprendido como provincia o departamento, de igual elegimos el nombre de 
la ciudad Belém, pudendo ser traducido por Belén. 
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materiales didácticos están de igual forma presente en las clases 
de un proyecto de extensión, enseñanza e investigación Guamá Bi-
lingüe, más detallado abajo, en la Universidade Federal do Pará 
(UFPA). 

Por eso, este trabajo busca relatar la relación, ni siempre pa-
cífica, del triángulo profesor – material didáctico – alumno en el 
dicho proyecto. Como el Guamá Bilingüe, o simplemente GB ade-
lante, tiene como enfoque temas sociales y actuales presentes en el 
cotidiano de los jóvenes, que son el público, sin olvidar cuestiones 
lingüísticas, de gramática, de cultura, y como las clases son impar-
tidas por estudiantes de grado de español de la UFPA, sumando las 
facetas que adquiere un material didáctico, esta tríade sufre cons-
tantes cambios, tanto de su base como de su rotación, además de 
fuerzas intrínsecas cuanto extrínsecas que afectan esa pirámide.

Por todo ello, buscamos describir como la dicha relación se 
pasa en un proyecto con características propias como este, pero no 
tan distante de otros espacios educacionales, dentro de una univer-
sidad pública en la Amazonía brasileña. Mencionando  los efectos 
positivos y negativos de la reciprocidad (no siempre verdadera) de 
estos elementos dentro de un contexto de enseñanza / aprendizaje 
del español como lengua extranjera / adicional.

Este artículo está estructurado con un pequeño resumen, 
la introducción, las características del proyecto Guamá Bilingüe 
puntuando el público (alumnos) y el ambiente de enseñanza, des-
pués empezamos la parte teórica utilizando el GB como ejemplos 
de las teorías. En este apartado aclaramos la situación de los beca-
rios/profesores, de los materiales didácticos, y como está formado 
el libro utilizado. Para finalizar, hablamos de la tríade profesor 
– material didáctico – alumno, y la conclusión juntamente con las 
referencias.
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2 Guamá bilingüe

El proyecto de extensión, investigación y enseñanza Gua-
má Bilingüe (GB) con base en la Universidade Federal do Pará 
(UFPA), apoyado por la Pró-Reitoria de Ensino e Graduação  
(PROEG), a través del Programa de Apoio a Projetos de Interven-
ção Metodológica (PAPIM), el GB está ligado a Faculdade de Le-
tras Estrangeiras Modernas (FALEM), desarrollado en el Instituto 
de Letras e Comunicação (ILC). Guamá Bilingüe está debidamente 
registrado en CNPq y tiene como coordinadora la profesora M. Sc. 
Rita de Cássia Paiva. (BRITO, 2014, p. 740).

El GB recibe anualmente alrededor de 40 jóvenes con edad 
entre 15 a 18 años, de dos escuelas públicas del barrio marginaliza-
do Guamá, perteneciente a Belém – Pará. Las clases ocurren tres 
veces por semana, por una hora en las salas de la Universidad. Las 
clases del proyecto son impartidas por dos profesoras / becarias que 
son alumnas del curso de Letras – Lengua Española (ILC – UFPA).

La principal intención del GB es desarrollar la ciudadanía 
de estos jóvenes, debatiendo en todas las clases temas con enfoque 
social. Como es difícil encontrar estos temas en libros didáctico, 
sabiendo que existe “[…] uma lista de tópicos considerados ina-
propriados por editores para figurarem em livros didáticos. Essa 
lista é conhecida informalmente como PARSNIP: política, álcool, 
religião, sexo, narcóticos, – ismos e favorecimentos. (GRAY, 2002; 
THORNBURY, 2005 apud TILIO, 2012)”. Por tal motivo se decidió 
construir el propio libro didáctico para ser utilizado en el proyecto.

Utilizando la lengua española como trasfondo para las clases, 
la usamos como vehículo de comunicación, y ella se hace presente 
también en los materiales, en la parte de gramática y cultura. Se 
hace del GB un motivo para sacar de las calles a esos jóvenes y 
dándoles un pensamiento crítico sobre su situación social, e inten-
tando darles expectativas de vida mejores.
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Hoy día el Proyecto tiene un grupo de investigación con en-
cuentros sistemáticos que ayudan en el monitoreo y en el desar-
rollo de tres proyectos de extensión, el que lleva el nombre, iniciado 
en 2010, el Guamá Bilingüe, y a partir de este año más dos, el 
Formación Ciudadana en E/LE y Lengua, Cultura y Ciudadanía3.

3 Profesores / Becarios

 Aquí no llamaremos de becarias las personas que imparten 
las clases, aunque ellas reciban sus becas y tampoco la llamaremos 
de profesores/as. La definición de becarias es bastante amplia para 
definir las personas que dan las clases, y no las llamaremos de 
profesores/as porque aún no recibieron el reconocimiento como tal, 
así que llamaremos a principio de profesores / becarios porque de 
esta manera abarca el reconocimiento y la función que esta perso-
na hace. A principio porque en este año son dos alumnas que im-
parten las clases en el proyecto, y usándolas como ejemplo vamos 
referirnos como las profesoras /  becarias adelante.

Este Proyecto es importante no solo a los/as alumnos/as 
que participan, pero para las profesoras / becarias también, como 
señala Moita Lopes (2012), “[…] porque os professores normalmen-
te foram formados dentro de tais discursos, que ainda circulam 
na universidade […]”. Los profesores aún son formados dentro de 
discursos heteronormativos que circulan en los interiores de las 
universidades en Brasil, sobrando poco espacio para debatir cues-
tiones de raza, sexualidad, entre otros temas, por eso el GB es im-
portante para dar otra (nueva) mirada a esos nuevos profesores, 
proporcionando una discusión más reflexiva y crítica. 

Además que ese es el ambiente que los profesores van a en-
contrar en sus prácticas diarias como docentes en sus clases. “Via 

3 Traducción nuestra, en el original: Formação Cidadã em E/LE e Língua, Cultura e 
Cidadania.
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de regra, os professores operam publicamente com discursos bem 
conservadores sobre gênero, sexualidade, raça, etnia etc., ainda 
que, em suas próprias vidas privadas, vivem vidas que questionem 
tais discursos” (MOITA LOPES, 2012, p. 09). Y no solo el profesor 
pero sus alumnos también, discursos heterosexuales/heteronorma-
tivos que en la práctica, en el cotidiano no se confirman, por lo 
tanto muchos profesores no saben como manejar eso en sus aulas.

En las reuniones sucede la retroalimentación entre los profe-
sores / becarios del GB, de los becarios de los demás proyectos, de 
la coordinación y de los otros participantes del grupo.

4 Material didáctico

Los materiales didácticos son todos los recursos, herramien-
tas utilizadas por el profesor en el momento de la enseñanza para 
el alumno y del aprendizaje por el alumno, sirve como un facilita-
dor en el momento del contacto del alumno con el contenido, como 
un intermedio entre el profesor y sus alumnos, una interface, un 
puente. Así que:

Los materiales didácticos son los elementos que empleamos los docen-
tes para facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as 
(libros, carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software,…). También 
consideramos materiales didácticos a aquellos materiales y equipos 
que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y a que los/as 
alumnos/as trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 
significativos. (ARMAS, 2009).

Entre los materiales didácticos usados en clase, el libro di-
dáctico es el material más utilizado por los docentes, por eso ter-
mina por ser un objeto proprio y vivo, un ser mayor que los demás 
materiales didáctico empleados, surge una separación entre el li-
bro didáctico y materiales didácticos, dos grupos diferentes. 
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Os livros didáticos se constituem como importantes instrumentos para 
romper com a tradição de se reproduzir e naturalizar valores hegemô-
nicos por meio da criação de espaços para que os discursos e os posicio-
namentos de resistência e contestação sejam amplamente veiculados 
nas escolas”. (SANTOS JORGE, 2014, p. 86).

De la misma manera no pensamos el libro didáctico como 
un material solamente, pero sí como un elemento poderoso en las 
clases. Cuando se menciona, generalmente, material didáctico es 
siempre tomado como algo vago, simple, para abordar ejercicios, 
como algo para el lúdico y motivacional. Sin embargo, el libro di-
dáctico recibe una atención mayor, por estar presente en las clases, 
ser más consistente y etc.

Por los motivos ya expuestos, el libro didáctico utilizado en el 
proyecto es de autoría propia, hecho por los participantes del GB, 
y el libro es actualizado periódicamente. Así como los materiales 
didácticos usados durante las clases son presentados y aprobados 
en reunión del grupo y por los profesores de la Universidad inte-
grantes del proyecto.

El libro está dividido en capítulos y estés en apartados. Actu-
almente están hechos diez capítulos, en construcción más tres. En 
cada capítulo contiene cuatro hojas, en la primera hoja empieza con 
un Texto en el cual es presentado un tema social que será debatido 
por las profesoras / becarias con sus alumnos/as. En la segunda 
hoja están las preguntas para la Comprensión del Texto y Hablar 
por los Codos, en que consiste hablar sobre el tema propuesto y que 
contiene una información extra para la discusión. En la tercera 
hoja dos apartados, Atar Cabos, que está la parte gramatical de la 
unidad y Poniendo las Manos en la Masa, que son ejercicios para 
practicar la gramática. En la cuarta, que es la última página, exis-
te el Fíjate, que trae una información sobre cultura y el Recordar, 
que es un repaso de algún punto gramatical.
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5 La tríade

Este articulo está considerando una relación construida por 
tres entes, a saber, el material didáctico, el profesor, en nuestro 
caso, el profesor / becario y los alumnos participantes del proyecto. 
Esta tríade demuestra una relación existente y necesaria en las 
clases de lengua, y como es su dinámica. Pensando que la base de 
esta pirámide es aceptada en este trabajo como el constituyente 
principal, sin embargo, como ya fue comentado más arriba, esta 
pirámide es de rotación, así que un constituyente que está abajo 
(como punto importante), puede volverse no como lo más impor-
tante y asumir otro constituyente esta posición en algunos casos.

Abajo sigue un modelo de pirámide pensada en este trabajo:
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Hecho por el autor.

El alumno es el principal participante en esta relación, los 
materiales didácticos y los profesores deben facilitar el aprendiza-
je, explicando el contenido, mostrando posibilidades, etc.  Así que 
en la mayoría de las situaciones y por mayor tiempo, el alumno 
es el enfoque de la acción del profesor y de la existencia y uso del 
material didáctico.
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Sin embargo, hay momentos que eso sufre una rotación y el 
alumno deja de ser el punto más importante y pasa a ser el profe-
sor. Cuando este profesional está explicando, en el sentido de saber 
o no el contenido, en el saber o no explicar ese contenido, en su 
salud física, psíquica, etc.

El material didáctico ocupa la base cuando está siendo pen-
sando en el momento de su fabricación y de su utilización. Es base 
en el momento que es el único recurso utilizado y debe resolver el 
problema inmediato. O sea, debe responder a los objetivos planea-
dos para su utilización. 

En una clase la pirámide sufre varias rotaciones y a cada 
momento (acción) un elemento se torna la base, o sea, el elemento 
más importante en aquel exacto momento. Así que cuando el pro-
fesor está enseñando el contenido él se vuelve el ente principal, a 
partir del uso del material didáctico ese se vuelve principal, por fin 
y como por mayor parte del tiempo el alumno es lo principal de la 
relación, cuando va a corregir ejercicios, cuando demuestra si com-
prendió, sus dudas, participaciones, y sobre todo, cuando influye 
en el material didáctico, lo modifica de alguna manera.

6 Conclusión

Como en todas las clases de lengua, la relación profesor – 
material didáctico – alumno representada por la pirámide en el 
apartado 5 de este articulo intenta demostrar la tríade presente de 
igual manera en las salas de enseñanza, sea de escuelas de educa-
ción básica como de enseñanza superior, en todos los ambientes de 
enseñanza / aprendizaje. Eso no puede ser diferente en las clases 
del proyecto Guamá Bilingüe, como un espacio educativo.

Los materiales didácticos utilizados en el proyecto, tanto el 
libro didáctico como los demás materiales (fotocopias, canciones, 
ejercicios…) son de grande importancia y elementos participantes 
de la relación, sirviendo como un enlace entre el profesor, en nues-
tro caso específico profesora / becaria, y los alumnos y las alumnas 
participantes del proyecto.
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El Guamá Bilingüe (GB) usa como “antifaz” la enseñanza de 
la lengua español, pero la principal intención es discutir temas so-
ciales con jóvenes entre 15 – 18 años de escuelas públicas de bar-
rios pobres, dándoles ideas de ciudadanía y expectativas de vida.

A los estudiantes de la Universidad que imparten las clases 
esa experiencia es de extrema importancia para sus formaciones 
profesionales, personales y académicas. Pues ellos ya tienen un 
contacto con la práctica de la educación como docentes y como vi-
mos más arriba, aún falta una discusión más efectiva  de temas 
sociales en los interiores de las universidades y de la formación de 
los futuros profesores de Brasil.

Concluimos que el diálogo entre los elementos efectivamente 
presentes en las clases (profesor – material didáctico – alumno), 
está presente en el proyecto de extensión, enseñanza e investiga-
ción Guamá Bilingüe, en Belém – Pará, en el norte de Brasil. Este 
diálogo se hace presente en todas las clases de lengua, aquí lengua 
extranjera. 
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RELATOS DA TUTORIA NO 
CURSO DE ESPANHOL EAD PARA 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL (PDVS)
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1 Introdução

Segundo Maia e Mattar (2007, p. 90), “uma das característi-
cas, em geral, associadas à EaD é o fato de o professor ter deixa-
do de ser uma entidade individual para se tornar uma entidade 
coletiva”. Esta visão global apresentada por Mattar nos remete a 
compreender a interação existente entre professor e tutor dentro 
do ambiente educacional e o quão eficaz é este entrosamento para 
o êxito de uma atividade desenvolvida dentro do perfil de ensino a 
distância. 

Neste texto, apresentamos como se deu a atuação do tutor e 
seu desenvolvimento docente na implementação da turma piloto do 
Curso de Espanhol EaD a pessoas com deficiência visual vinculado 
ao projeto de pesquisa Além da Visão registrado na Universidade 
Federal de Santa Maria. A coleta de dados que embasaram este 
trabalho foi realizada junto aos tutores atuantes no projeto onde 

*  Licenciada em Letras - Espanhol/Literatura pela UFSM - Universidade Federal de Santa 
Maria. 

**  Licenciada em Letras - Espanhol/Literatura pela UFSM - Universidade Federal de Santa 
Maria.
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estes relataram uma breve explicação do quão importante é atuar 
no curso de espanhol do Além da Visão, e também, o quanto esta 
interação vem contribuindo para sua formação na docência.

De acordo com o IBGE1 – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, 6,2% da população brasileira tem hoje algum tipo 
de deficiência, considerando: auditiva, visual, física e intelectual. 
Dentre as deficiências apresentadas na pesquisa, 3,6% correspon-
dem a pessoas com deficiência visual. Com base no estudo, vê-se 
o quão necessário se faz a implantação de recursos que inclusão 
ao cidadão, independente de sua necessidade, no convívio com o 
todo. Por este motivo, a importância das tecnologias está na au-
tonomia que elas proporcionam às pessoas com deficiência visual 
(SCHLÜNZEN, 2011, p. 71). Esta autonomia permite a pessoa in-
teragir com o mundo de forma igualitária podendo ter acesso às 
ferramentas e meios que o restante da população vidente tem a 
seu dispor. A acessibilidade de ferramentas educacionais à PDV 
(pessoa com deficiência visual) permitirá aumentar seu saber, sua 
percepção de mundo e torná-la ainda mais ativa da sociedade ao 
qual está inserido. 

O projeto Além da Visão tem por objetivo criar a oportuni-
dade para que pessoas com deficiência visual tenham acesso a um 
curso on-line acessível de língua espanhola (FONTANA, 2010). 
Com este trabalho, podemos nos certificar do quão abrangente se 
fez o curso de espanhol do Além da Visão, pois tivemos em nossa 
turma-piloto alunos em âmbito nacional e internacional. Contamos 
com a participação de uma aluna portuguesa de Lisboa que hoje 
segue integrando a continuidade dada às atividades da turma-pi-
loto com a criação da sequência que é o Pura Charla: curso voltado 
à conversação aos alunos que concluem a primeira etapa do curso 
que trata de escrita e fala.

1 Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 2015. Disponível em: www.ibge.gov.br. 
Acesso em: 5 dez. 2016.

http://www.ibge.gov.br
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A atuação dos tutores no desenvolvimento das atividades e o 
desenvolvimento acadêmico que puderam alcançar, faz com o que 
se atenda aos alunos com deficiência visual que buscam um curso 
acessível de idioma e, ao aluno da licenciatura em língua espanho-
la que pode ter contato com a docência e interagir com o resultado 
de seus estudos acadêmicos pode desenvolver todo conhecimento 
da graduação. 

2 A turma-piloto

Em agosto, de 2014, o Além da Visão deu início a sua pri-
meira turma-piloto composta inicialmente por onze alunos e cinco 
tutores. O curso foi dividido em quatro módulos concluído em no-
vembro de 2015. 

O curso se deu em uma plataforma desenvolvida a partir de 
um modelo de página acessível elaborado pela PUC-RS, que segue 
as normas W3C2 de acessibilidade, o que garantiu o acesso aos ma-
teriais disponíveis de forma fácil. Na plataforma do curso constam 
disponibilizadas as atividades didáticas que serão trabalhadas 
junto aos cursistas e através deste material o tutor interage por 
meio das ferramentas tecnológicas disponíveis para comunicação 
como: Skype, e-mail e WhatsApp. Esta interação se faz necessária 
tanto para a aplicação do conteúdo a ser desenvolvido de forma 
escrita e falada quanto para estreitar os laços entre tutor-aluno. 

Leffa (2005) nos diz que a relação do sujeito com o conteúdo 
dá-se sempre através de um instrumento, tanto na aula presencial 
como na aula virtual. No caso do curso EaD nos utilizamos das fer-
ramentas que nos auxiliam neste progresso. Por se tratar de uma 
turma-piloto, alguns serviços como o WhatsApp tornaram-se um 
experimento que deu certo. Inicialmente idealizávamos somente a 

2 O World Wide Web Consortium – consorcio internacional que visa desenvolver padrões 
de acessibilidade no acesso ao conteúdo na web às pessoas com deficiência.
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utilização do Skype, mas por pedido dos próprios alunos viu-se a 
necessidade de adaptarmos nosso processo de forma que os aten-
dêssemos de uma maneira rápida e dinâmica e, neste ponto, entrou 
o aplicativo WhatsApp que atendeu às necessidades de ambas as 
partes (tutor e aluno), servindo de ferramenta eficaz para desen-
volvimento do curso.

3 A tutoria

Segundo Schlünzen (2011, p. 16) “o professor deve criar e fa-
vorecer oportunidades educacionais que levem as PDV à apropria-
ção do conhecimento de forma crítica e reflexiva”. O tutor Além 
da Visão apresenta um perfil diferenciado, pois é, em sua maioria, 
professores em formação do curso de Licenciatura Espanhol e al-
guns já professores formados pela mesma universidade. Verifica-
mos que o perfil de atuação deste tutor apresentou êxito em ambos 
os lados. Para Mattar, “O tutor é um professor que precisa domi-
nar as ferramentas e plataformas que utiliza, conhecer diversas 
teorias de aprendizagem e comunicação” (2012, p.175), soma-se a 
figura do aluno em processo de formação atuante na tutoria que 
busca em sua prática o contato com a docência, permitindo assim 
tua interação com a mediação da aprendizagem antes mesmo de 
sua conclusão acadêmica.

Por este motivo, o tutor, aluno em formação, integra sua atu-
ação como tutor no estreitamento dos laços com o cursista e am-
pliando seu saber acadêmico com a prática que o Além da Visão 
lhe possibilita. Mattar diz que “Nessa perspectiva, a interação é 
necessária para a concretização da aprendizagem” (2012, p. 29) o 
que podemos comprovar positivamente nas atividades desenvolvi-
das no projeto.
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4 Tutoria e as ferramentas tecnológicas

Com base nos feedbacks obtidos por parte dos tutores pode-se 
verificar o quão positivo se fez a interação tutor aluno no transcur-
so das atividades do Além da Visão e, principalmente, quão provei-
toso foi o uso das ferramentas tecnológicas no processo de aprendi-
zagem do aluno para a prática da conversação, escrita e interação. 
Leffa nos diz que, “segundo a Teoria da Atividade, o que contribui 
para criar a interação virtual é a consciência do objetivo almejado e 
o conhecimento dos meios que podem ser empregados para se che-
gar a esse objetivo” (2005b). Como apresentado, vimos que tanto 
as ferramentas disponibilizadas quanto o estreitamento da relação 
tutor-aluno fez com que as atividades se desenvolvessem de forma 
satisfatória atingindo seu objetivo. Schlünzen nos diz que: 

O processo de inclusão da PDV implica a eliminação de barreiras: a da 
aceitação, a da comunicação, a do espaço e a do acesso a informação. 
Assim, as tecnologias podem ser consideradas fortes aliadas na supera-
ção de algumas dessas barreiras (2011, p. 68).

Aos tutores coube a tarefa de intermediar a relação do aluno 
com o conteúdo a ser trabalhado e também adotar medidas que 
aguçassem o interesse e permanência destes nas atividades pro-
postas pelo Além da Visão. 

Mishra e Juwah (2006) dizem que a interação é o elemento-
-chave na educação, que um nível elevado de interação resulta em 
atitudes mais positivas, o que comprovamos no transcorrer da tur-
ma-piloto. Viu-se que a interação tutor-aluno foi peça chave para 
a concretização e continuidade das atividades do Além da Visão o 
que auxiliou no surgimento da nova turma iniciada em 2016 e sua 
sequência, o Pura Charla.
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5 Tutoria e a afetividade

Segundo Fontana (2015, p. 233) “o afeto, sim, existe na Edu-
cação a Distância, apesar dessa mesma distância”. Como somos 
todos seres humanos, tutores e alunos constituem um vínculo de 
amizade durante o decorrer dos cursos, constatamos isso nos dois 
cursos que colocamos em prática, por exemplo, nas atividades via 
Skype onde os tutores estão mais próximos de seus alunos. 

Alguns tutores relataram que a relação entre tutor e aluno, 
transpassa a barreira da distância, essa tão discutida nos cursos 
on-line, e fica claro que a amizade, respeito e a afetividade estão 
muito presentes nesse ambiente. 

Esta aproximação de forma alguma chegou a ser algum em-
pecilho, muito pelo contrário, essa aproximação trazia aos alunos e 
também aos tutores maior segurança para que o ensino aprendiza-
gem acontecessem de fato.

Para Fontana (2015), o computador e as ferramentas que os 
alunos utilizam são apenas meios para que a interação aconteça, 
o papel do tutor é de extrema importância. Contatamos em nosso 
curso que os tutores do projeto estavam cientes disso e cumpri-
ram muito bem seu papel de mediadores do ensino e aprendiza-
gem, possibilitando aos seus alunos um ambiente propício para a 
aprendizagem de uma língua estrangeira e também um espaço e 
possibilidade para estreitar os laços de amizade entre eles.  

6 Além da visão – sequência

 Com o final da turma-piloto em novembro de 2015, viu-se a 
necessidade de dar sequência às atividades do Além da Visão onde 
fosse possível incluir os cursistas que concluíram a primeira eta-
pa de formação. Em março de 2016 deu-se início ao Pura Charla, 
curso direcionado para prática do espanhol através de conversação 
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mediada pelas ferramentas tecnológicas que vinham sendo utiliza-
das, como: Skype, WhatsApp e e-mail. Quinzenalmente os alunos 
recebem um tema base que deverá ser discutido com seu tutor, e 
desta forma, mantém-se a conversação em espanhol.

Para Mattar, “o tutor é um professor que precisa dominar as 
ferramentas e plataformas que utiliza, conhecer diversas teorias 
de aprendizagem e comunicação” (MATTAR, 2012, p. 175). A in-
teração com o aluno torna o convívio estimulante para que, desta 
forma, seja possível obter resultados assertivos do processo. 

Mesmo identificando o quão importante é o papel das tecno-
logias no processo de aprendizagem, o papel do professor não pode 
ser esquecido. Leffa nos dá um embasamento de como podemos 
interpretar e interagir com cada aluno de acordo com seus anseios 
e objetivos.

Para entender o que acontece com um aluno na frente do computador, 
por exemplo, é preciso ir além do computador e do aluno, levando em 
conta onde ele está, de onde ele veio e para onde pretende ir. Na medida 
em que tudo está relacionado, nada pode ser investigado de modo inde-
pendente. A vida é um hipertexto cheio de links. (LEFFA, 2006, p. 19).

A interação e a continuidade de um trabalho se da quando 
compreendemos aquilo que o aluno almeja e o professor, dentro 
deste cenário, serve de mediador do conteúdo e grande incentiva-
dor, pois ao dominar as ferramentas de comunicação e interagindo 
com o aluno de forma a instigá-lo, fará com que o ato da aprendiza-
gem ocorra naturalmente.

7 Considerações finais 

No decorrer deste trabalho apresentamos como se deu a atu-
ação do tutor e seu desenvolvimento docente na aplicação da tur-
ma-piloto do Curso de Espanhol EaD voltado a pessoas com defici-
ência visual do Além da Visão. Também, a relação do tutor com seu 
aluno no que compete ao desenvolvimento das atividades relacio-
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nadas ao curso como o estreitamento pessoal que possibilitou uma 
dinâmica produtiva no âmbito educacional. 

Levando em consideração que a maioria dos tutores do Proje-
to Além da Visão são acadêmicos dos últimos semestres de licencia-
tura em língua espanhola, se faz de extrema importância o desem-
penho destes nas atividades e também em seu desenvolvimento 
acadêmico. Esta oportunidade possibilita que o tutor tenha contato 
com a docência, interagindo assim com a elaboração dos materiais 
didáticos e o resultado das atividades de seus alunos.  

Como apresentado, ressaltamos a importância do uso das 
ferramentas tecnológicos disponibilizadas e utilizadas pelos tuto-
res junto aos seus alunos e o quanto estes mecanismos proporcio-
naram o estreitamento da relação e o alargamento do processo de 
aprendizagem. Constatamos que estes fatores foram de extrema 
importância para que as atividades se desenvolvessem de forma 
satisfatória atingindo aos objetivos almejados pelo curso que é a 
prática do espanhol, e como resultado facilitou de forma positiva a 
aplicação didática.

Vimos que as ferramentas utilizadas e métodos adotados 
pela equipe do projeto, estão atingindo seus propósitos, que é tor-
nar acessível um curso de espanhol on-line para pessoas com defi-
ciência visual. 

Hoje, o curso conclui sua primeira turma oficial, pós turma 
piloto, com a participação de dezessete alunos e sete tutores. Al-
gumas adaptações foram realizadas, como a diminuição de um se-
mestre do curso tendo hoje a duração de um ano. O Pura Charla 
conclui também sua primeira turma com resultados satisfatórios. 
Já findando ambas turmas temos grande procura de novos alunos 
e vemos esta divulgação ser realizada principalmente pelos pró-
prios alunos hoje em atividade no projeto. 

A soma de ferramentas tecnológicas a um curso acessível 
com tutores em processo de desenvolvimento acadêmico, nos per-
mitiu colher bons resultados no desenvolvimento das atividades e, 
no desenvolvimento acadêmico dos próprios cursistas. 
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2014, o governo iniciou a seleção e distribuição de LDs para o ensi-
no de línguas adicionais nessa modalidade (BRASIL, 2014).

Devido à recente inclusão, há um número reduzido de tra-
balhos sobre a análise de material didático para o ensino de LI 
neste contexto. Assim, identificamos a necessidade de conduzir 
uma investigação acerca do conceito de cultura subjacente em uma 
unidade do LD “Linguagem e Códigos: Linguagens e Culturas” 
(ALMEIDA et al, 2013), desenvolvido pela Ação Educativa, como 
parte da coleção “Viver, Aprender”, para o ensino médio da EJA. 
Em primeiro lugar, apresentamos nosso referencial teórico. Em se-
gundo lugar,  descrevemos a metodologia adotada e, finalmente, 
discutidos os resultados obtidos.

2 Referencial teórico 

2.1 Perspectiva de cultura  

O conceito de cultura tem sido discutido em diversas áreas 
do conhecimento. No presente trabalho, nosso interesse volta-se ao 
conceito de cultura relacionado à linguagem. Nesse sentido, Holli-
day (1999, p. 237) distingue dois amplos conceitos de cultura - com 
“c maiúsculo” e com “c minúsculo”. A cultura com “c maiúsculo” 
está relacionada às noções de nacionalidade, território e etnicida-
de, enquanto que a cultura com “c minúsculo” se refere à coesão 
de um grupo independentemente dos fatores considerados na pri-
meira abordagem. Holliday critica o paradigma de cultura com “c 
maiúsculo”, no qual o ensino e a aprendizagem de língua inglesa 
assume um caráter hegemônico sobre os aspectos culturais de pa-
íses considerados periféricos ou menos desenvolvidos (p. 244). No 
paradigma de cultura com “c minúsculo”, por outro lado, o ensino 
e aprendizagem de aspectos culturais será direcionado para “pro-
curar, demarcar e observar a interação entre diferentes culturas 
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em um dado cenário”1 (p. 259). Nesse sentido, Motta-Roth (2006, p. 
285) chama a atenção para “a necessidade de desnaturalizar o con-
ceito de cultura no contexto de ensino de inglês”, refletir sobre “as 
condições de produção, distribuição e consumo de textos” (p. 286, 
com base em Chouliaraki e Fairclough, 1999, p. 16-7).

2.2 A Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A inclusão de adultos no sistema de educação brasileiro é 
mencionada pela primeira vez na Constituição dos Estados Uni-
dos do Brasil de 1934. No artigo 150, é estabelecido que compete 
à União “ensino primário integral gratuito e de freqüência obri-
gatória extensivo aos adultos” (BRASIL, 1934). Em relação à alo-
cação de recursos financeiros para essa modalidade de ensino, é 
importante mencionarmos a criação do Fundo Nacional de Ensino 
Primário em 1942 (HADDAD, DI PIERRO, 2000), por meio do qual 
o governo buscou direcionar recursos para ampliar a abrangência 
da educação primária, incluindo a alfabetização de adultos. 

No início da década de 1960, Paulo Freire, por meio de inicia-
tivas de educação popular, deu voz aos estudantes adultos que, até 
o momento, eram vistos como objeto de políticas públicas de alfa-
betização. Dessa forma, eles poderiam se tornar protagonistas de 
“uma educação que levasse o homem a uma nova posição diante dos 
problemas de seu tempo e de seu espaço” (FREIRE, 1992, p. 101).  
Essas iniciativas foram interrompidas com o início do regime mi-
litar, quando o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 
tem início, criado pela Lei nº 5.379/1967, com o objetivo de oferecer 
“a alfabetização funcional e, principalmente, a educação continua-
da de adolescentes e adultos” (BRASIL, 1967). O governo ratifica o 
dever de proporcionar “educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 

1 No original: “searching for, demarcating and observing the interaction between several 
cultures within a target scenario”. (Tradução nossa)
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sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria” (BRASIL, 1988) na Constituição Federal de 1988.

Recentemente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (BRASIL, 1996) enfatiza que a modalidade EJA tem caracte-
rísticas específicas que devem ser consideradas pelas instituições 
de ensino a fim de direcionar ações que sejam adequadas à reali-
dade desse contexto:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportu-
nidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 
cursos e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência 
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares 
entre si.

Em concordância com a LDB, no artigo 17 das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000), os professores 
são incentivados tanto a pesquisar os problemas que surgem da 
prática de ensino, a fim de oferecer soluções contextualizadas e teo-
ricamente embasadas, como usar linguagem situada nesse cenário 
de aprendizagem (BRASIL, 2000). 

Dessa forma, o ensino para o público jovem e adulto que fre-
quenta a EJA constitui-se de elementos contextuais que o diferen-
ciam do ensino regular. Por exemplo, a rotina de trabalho que a 
maioria dos estudantes enfrenta antes de ir à aula, sua faixa etária 
e a sua motivação para retornar à escola são fatores que não podem 
ser ignorados no desenvolvimento de unidades didáticas.
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3 Metodologia

3.1 Universo de análise e corpus

“Linguagem e códigos: linguagens e culturas” é um LD es-
pecialmente desenvolvido para a EJA. É parte da coleção “Viver, 
Aprender”, publicada pela Global Editora. O livro abrange as dis-
ciplinas de língua inglesa, língua portuguesa, língua espanhola e 
artes. É composto por 42 capítulos, dos quais seis são dedicados à 
LI. Esses seis capítulos estão organizados em três etapas e em seis 
capítulos, conforme apresentamos no Quadro 1:

Quadro 1: Temas e capítulos em “Linguagens e culturas: linguagem e códigos” - 
língua inglesa

ETAPA 1

UNIDADE 2 - LÍNGUAS ESTRANGEIRAS NO BRASIL
Capítulo 1 Estrangeirismos
Capítulo 2 www.odespertarvirtual.org.br
ETAPA 2

UNIDADE 2 - ABRINDO CAMINHOS PELO MUNDO

Capítulo 1 Text or test?
Capítulo 2 Trabalho e emprego
ETAPA 3

UNIDADE 2 - CULTURAS NA GLOBALIZAÇÃO

Capítulo 1 Evolução tecnológica
Capítulo 2 Diversão e entretenimento

Fonte: Haddad et al., 2013

O corpus deste trabalho é constituído pela unidade 2 da 
Etapa 3, “Culturas na Globalização”, por tratar explicitamente de 
cultura. Buscamos também responder, com base na unidade “Cul-
turas na Globalização”, às seguintes questões sugeridas por Gray 
(2010, p. 51) para a análise de materiais didáticos: a) Que objeti-
vos/contextos de uso o material pressupõe?, b) Qual é a fonte dos 
textos?, e c) Quais gêneros o material apresenta?



374

Representações de cultura no ensino de inglês para jovens e adultos na obra “linguagem e...

4 Resultados e discussão

4.1 Lendo com um propósito - Que objetivo(s)/
contexto(s) de uso o material pressupõe?

As atividades de leitura visam enfatizar que lemos diferen-
tes tipos de texto com um objetivo específico. Por exemplo, um ro-
mance é lido de maneira diferente de como lemos uma bula de re-
médio. No segundo caso, fazemos uma leitura superficial, em busca 
de informações específicas, como a posologia ou contra-indicações. 
Nesse sentido, o LD analisado traz um conjunto de textos que os 
estudantes precisam ler para executar uma tarefa. Alguns exem-
plos são um manual de instruções que orienta sobre a instalação 
e operação de um aparelho de fax e um panfleto de loja com infor-
mações técnicas sobre computadores para auxiliar na escolha do 
melhor modelo para compra. Outros exemplares voltam-se ao de-
senvolvimento do letramento digital dos estudantes, a fim de que 
possam participar da aldeia global em que vivemos (MC LUHAN, 
1962), como e-mails, chats online e postagens em um fórum de dis-
cussão. Na área de entretenimento, a leitura de uma programação 
televisiva auxilia aqueles que possuem TV a cabo na escolha de 
programas.

4.2 Qual(is) é(são) a(s) fonte(s) dos textos? Qual(is) 
o(s) gênero(s) utilizado(s)?

Identificamos um texto que é uma versão adaptada de um 
texto autêntico2. É um artigo de notícias vinculado ao tema da uni-
dade - entretenimento. Seu tema é a explosão do rap na cena mu-

2 Textos autênticos podem ser conceituados como os textos que “circulam socialmente na 
cultura oral e escrita” e que não são “escritos especialmente para o livro didático com um 
objetivo pedagógico, e não retirados de contextos sociais reais de uso” (TILIO, 2012, p. 
1005, 1021).



375

Ana Paula Carvalho Schmidt, Helena Vitalina Selbach

sical brasileira. No entanto, a fonte informada no livro didático 
está incorreta. As atividades que seguem exploram seu contexto de 
produção e distribuição:

Quadro 3: Atividades de leitura no LD

Responda às seguintes questões:

a. Qual o gênero do texto que você acabou de ler?

b. Onde podemos encontrar esse gênero textual?

c. O que o título desse texto sugere ao leitor?

d. Qual o assunto explorado pelo autor do texto e e qual sua intenção, ou seja, 

o que ele quer dizer ao leitor?

e. A que público esse texto está direcionado?

f. Como é retratado o movimento hip-hop no Brasil?
Fonte: Haddad et al., 2013, p. 491

Existem outros oito textos que parecem ter sido produzidos 
especialmente para o livro didático. Esses textos também não refe-
renciam, ou seja, não há referência ao autor, local e data de publi-
cação. O texto 1 é um manual de instruções, que visa sensibilizar o 
estudante para o fato de que a área da tecnologia usa palavras em 
inglês que são derivadas de palavras em latim, por exemplo, fax, 
computador e inserir.
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Figura 1: Manual de instruções

Fonte: Haddad et al., 2013, p. 476

Outros textos informativos encontrados na unidade em análise 
são entrada de glossário, manual de instruções de controle remoto e 
calendário. Outros tipos de texto incluem persuasivo (controle remoto, 
anúncio de festa e de eletrônica, bate-papo online, fórum de internet, 
ensaio de opinião, calendário de entretenimento) e imaginativo (mul-
timodal – imagens de personagens de ficção e reais, letras de músi-
cas). 
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Portanto, no material didático analisado, parece haver pouca 
presença de atividades que considerem que a linguagem, na forma 
de gêneros, transmite crenças, valores, constrói identidades e re-
força relações de poder (FAIRCLOUGH, 2003), distanciando-se do 
conceito de cultura com “c minúsculo” (HOLLIDAY, 1999). Assim, 
argumentamos que a proposta didática dos autores poderia am-
pliar a gama de gêneros discursivos apresentados aos estudantes, 
de forma a contemplar gêneros mais próximos do contexto dos es-
tudantes da EJA, como gêneros orais e escritos que circulam na es-
fera do mundo do trabalho (como currículo, entrevista de emprego, 
apresentação pessoal, e-mail). A exploração de gêneros nos quais 
os estudantes gostariam e/ou precisam se engajar se alinha ao con-
ceito de linguagem como prática social e à abordagem de cultura 
com “c minúsculo”, proposta por Holliday (1999), na qual o ensino 
e aprendizagem de cultura, dissociado de aspectos territoriais e 
étnicos, torna-se plural e vincula-se a culturas múltiplas, locais e 
situadas.
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TEMA DE CASA NA ESCOLA: 
QUESTÕES DE PRESCRIÇÃO E 

CORREÇÃO

Soraia Tomasel*

1 Introdução

O tema de casa3 é uma atividade corriqueira na vida das 
crianças e dos/as jovens brasileiros/as em idade escolar estando 
presente na maioria das salas de aula e, embora antigo, ainda está 
incorporado às práticas pedagógicas atuais. Por mais que muitos/as 
professores/as e a comunidade escolar afirmem que a prática peda-
gógica tradicional esteja ultrapassada, ainda há escolas que ajus-
tam sua proposta educacional aos alicerces da escola tradicional.

Nestes moldes, o tema de casa é visto como uma extensão na-
tural do trabalho em sala de aula e como um procedimento regular 
das escolas, frequentemente realizado

[...] de forma mecânica, por obrigação ou necessidade, apenas para 
cumprir uma exigência escolar, como atividade sem significado para 
o aluno. Para os exercícios a serem resolvidos, o professor já sabe de 
antemão até a resposta que seus alunos darão, pois é única e já está 
impressa no livro do aluno ou no caderno de exercícios que o acompa-
nha, ou no do professor. Ratifica-se assim, outro comportamento típico 
da escola tradicional, segundo o qual o professor é o centro do processo, 
sendo o aluno mero executor de seu mando. (NOGUEIRA, 2002, p. 45).

*  Graduada em Letras-Inglês e mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação 
em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. É integrante do 
Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Docências, Pedagogias e Diferenças – GIPEDI. 
É professora de Língua Inglesa nas redes municipais de educação de Farroupilha/RS e 
Garibaldi/RS. E-mail: soraiatomasel@yahoo.com.br.

1 Escolho utilizar a expressão tema de casa por ser a mais comum na região da escola 
investigada. Opto também por manter, nas citações diretas ou indiretas, as expressões 
utilizadas pelos/as autores/as para designar o tema de casa como apresentadas nos seus 
textos originais.
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A pesquisadora Professora Enilvia Rocha Morato Soares, ao 
descrever sua experiência como professora da disciplina de Estágio 
Supervisionado em sua dissertação de mestrado intitulada O de-
ver de casa no contexto da avaliação das aprendizagens, relata que 
vivenciou “[...] experiências junto a várias instituições de ensino 
que nunca manifestaram nenhum tipo de preocupação em relação 
ao dever de casa. Adotavam-no como algo já implícito ao trabalho 
pedagógico, sem questioná-lo.” (SOARES, 2011, p. 22). O tema de 
casa se mantém presente no cotidiano das salas de aula e é siste-
maticamente considerado como parte fundamental do aprendizado 
por educadores/as e famílias. É também, em muitos casos, decisivo 
na vida escolar do/a aluno/a, podendo até ser o orientador de repro-
vações ou aprovações.

Soares (20011) também narra sua experiência como profes-
sora de componentes curriculares para a formação de professores 
enfatizando que

Trabalhei nessa escola por mais de dezessete anos, período em que mi-
nistrei vários componentes curriculares voltados à profissionalização 
dos professores em formação, e nunca tomamos o dever de casa como 
tema de reflexão ou discussão, seja em sala de aula com os estudantes 
(futuros docentes), seja nos momentos coletivos envolvendo o grupo de 
educadores desta instituição. (SOARES, 2011, p. 21).

Pais/mães, alunos/as, equipes pedagógicas e professores/as 
raramente discutem aspectos relacionados à qualidade ou à quan-
tidade do tema de casa prescrito. Nogueira (2002, p. 17) sugere que 
a regra é o silêncio sobre objetivos, origens, finalidades, cuidados, 
metodologias ou procedimentos para a avaliação de tal prática.

Para que o/a aluno/a possa se beneficiar do aprendizado pro-
porcionado por temas de casa que enriqueçam seu conhecimento, 
é necessário que a prática adequada do tema de casa seja uma das 
atividades utilizadas pelos/as professores/as para despertar no/a 
aluno/a o desejo pela construção do conhecimento. Com conteúdo e 
objetivos relacionados ao desenvolvimento das aulas e clareza na 
prescrição, o tema de casa deixa de ser depósito didático e passa a 
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ser um caminho para uma maior independência do/a aluno/a, para 
que ele/a possa também melhorar sua condição social e, porque 
não, sua vida, pois para uma grande camada da sociedade brasilei-
ra a escola é ainda o único meio para mudar sua realidade social.

2 A cultura do tema de casa

A prática do tema de casa é um conjunto de filosofias, cren-
ças e práticas culturais que contribuiu para a conquista de uma 
posição privilegiada dentro da comunidade escolar, dando origem a 
uma cultura do tema de casa.

Vatterott (2009, p. 10, tradução nossa) argumenta que 

Para entender a cultura do tema de casa e como ela se desenvolveu 
nos últimos 100 anos, é necessário dissecar o dogma, o qual pode ser 
melhor resumido por cinco crenças, que em grande parte não foram 
investigadas, sobre crianças e aprendizagem. Quantas destas crenças 
são baseadas em fatos, e quantas são baseadas em religião, tradição ou 
julgamentos morais?1

A autora descreve o “dogma da cultura do tema de casa”, que 
se baseia em uma tríade de filosofias antigas não questionáveis. 
Essa tríade é composta pela filosofia moralista, o puritanismo e o 
behaviorismo. A filosofia moralista sugere que os/as alunos/as de-
vam ser controlados/as e ensinados/as a ser obedientes, pois eles/
elas são basicamente preguiçosos/as e irresponsáveis. Sendo assim, 
o tema de casa seria uma ferramenta necessária aos ensinamentos 
de responsabilidade e ao controle sobre o/a estudante. A ética pu-
ritana prega que o trabalho duro e árduo enobrece o ser humano e 
é uma honra a Deus, que recompensa os que assim o fazem. Para 
os/as puritanos/as o trabalho é sofrido, mas o sofrimento é consi-
derado uma virtude. Além disso, os/as puritanos/as acreditam que 

1 To understand the culture of homework and how it developed over the last 100 years, it 
is necessary to dissect the dogma, which can be summarized by five largely unexamined 
beliefs about children and learning. How many of these beliefs are based on fact, and how 
many are based on faith, tradition, or moral judgments?
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quanto mais difícil o trabalho, mais ele contribui para a formação 
do caráter do ser humano. Assim o tema de casa é visto como uma 
maneira de treinar os/as alunos/as para o trabalho e também de 
mantê-los/as sempre ocupados/as com algo produtivo. Por fim, te-
mos o behaviorismo, que traz a ideia de que o comportamento pode 
ser treinado por recompensas e punições, ou seja, por estímulos ex-
ternos, tendo aqui o tema de casa o papel de moeda de negociação 
entre professores/as e alunos/as, pais/mães e filhos/as. Assim, o/a 
aluno/a que faz o tema tem melhores recompensas por parte dos/as 
professores/as, bem como filhos/as que fazem o tema de casa têm 
melhor reconhecimento por parte dos pais/mães.

Resende (2008) a partir dos dados de sua pesquisa destaca 
que entre a maioria dos pais entrevistados, houve uma concor-
dância em torno da importância do tema de casa e da necessidade 
de sua prescrição pela escola, bem como do seu acompanhamento 
pelas famílias. É possível identificar uma aceitação por parte dos 
pais da postura da escola em relação à prática do tema de casa, 
sem questionamentos sobre a qualidade, quantidade, necessida-
de e responsabilidades transferidas para as famílias. Além disso, 
mesmo tendo conhecimento dos conflitos e tensões familiares que o 
tema de casa pode gerar, ele é tido como algo inerente à educação 
dos filhos. A autora chama este comportamento de “um grande con-
senso” (Resende, 2005, p. 3).

Kralovec e Buell (2000, p. 9, tradução nossa) afirmam que 

Nossa crença quanto ao valor do tema de casa é como a nossa fé. Nós 
assumimos que o tema de casa promove amor pelo aprender, melhores 
hábitos de estudo, melhora as atitudes em relação à escola e uma me-
lhor autodisciplina; nós acreditamos que melhores professores prescre-
vem mais tema de casa e que um bom sinal de que uma escola é boa, é 
a aplicação da política do tema de casa.2

2 Our belief in the value of homework is akin to faith. We assume that it fosters a love 
of learning, better study habits, improved attitudes toward schools, and greater self-
discipline; we believe that better teachers assign more homework and that one sign of a 
good school is a good, enforced homework policy.
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Até onde este grande consenso é baseado em fatos e até onde 
ele é baseado em senso comum não se sabe, o que se sabe é que 
o senso comum tem papel importante na formação de conceitos e 
opiniões individuais. Estes conceitos e opiniões dão origens a cren-
ças que se cristalizam como verdades que em algumas situações 
tornam-se inquestionáveis.

As crenças sobre o quão importante e fundamental é a prá-
tica do tema de casa mostram-se romantizadas na sociedade, que 
aceita a prática como verdade. (VATTEROTT, 2009). De acordo com 
Vatterott (2009), as cinco crenças sobre o tema de casa largamente 
disseminadas e naturalizadas na sociedade são:

Crença 1 - O papel da escola é estender a aprendizagem para além da 
sala de aula: os/as professores/as têm a obrigação de estender a apren-
dizagem para além da sala de aula tendo o direito de controlar a vida 
dos/as alunos/as fora da escola. O tema de casa aqui é considerado uma 
ferramenta para manter os/as alunos/as longe de problemas, entenden-
do-se que é melhor realizar tema de casa do que assistir TV ou jogar 
vídeo games, por exemplo. Pais/mães e alunos/as devem aceitar o que 
o/a professor/a determinar.

Crença 2 – Atividade intelectual é intrinsicamente mais valiosa do que 
atividade não intelectual: o desenvolvimento intelectual é mais impor-
tante do que o desenvolvimento social, emocional ou físico. Partindo 
deste pressuposto, acredita-se que as atividades de lazer ou lúdicas não 
sejam tão importantes quando as intelectuais para o desenvolvimento 
dos alunos. O tema de casa exerceria a função de manter os/as alunos/
as focados/as em atividades intelectuais para além do período escolar.

Crença 3 – O tema de casa ensina a ter responsabilidade: mesmo não 
havendo pesquisa científica que comprove a afirmação dessa crença, 
ao tema de casa ainda é atribuído o cargo de ensinar responsabilidade. 
Através do tema os/as professores/as poderiam ensinar os/as alunos/
as a ser obedientes e a fazer o que eles/as esperam que os/as alunos/as 
façam e no momento esperado. O tema de casa também é o responsável 
por ensinar aos/a alunos/as como lidar com o tempo fora da escola par-
tindo do princípio de que os/as alunos/as organizam seu tempo para a 
realização do tema e não para atividades não intelectuais.

Crença 4 – Muito tema de casa é sinal de um currículo rigoroso: muito 
tema é sinônimo de uma escola rigorosa e de qualidade. Quanto mais 
tema de casa maior é a dificuldade e a exigência da escola.
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Crença 5 – Bons professores dão tema de casa, bons alunos fazem os 
seus temas de casa: esta crença define os bons e os maus professores/as 
e os bons e os maus alunos/as. Se o/a professor/a dá tema de casa ele/a 
é considerado/a bom/a professor/a, exigente e rigoroso/a independente-
mente da qualidade deste tema. Se o/a professor/a não der tema ele/a 
é considerado/a mau/á professor/a ou muito fácil, sendo “perdoado/a” 
pelos/as bons professores/as, ou seja aqueles/as que dão tema de casa. 
Com os/as alunos/as acontece o mesmo, se fazem o tema lhe são atri-
buídas virtudes como estudiosos/as, responsáveis e disciplinados/as, ao 
contrário daqueles/as que não o fazem, que normalmente são rotula-
dos/as de preguiçosos/as, desorganizados/as e perdedores/as.

Tais crenças tendem a naturalizar práticas que podem: limi-
tar a autonomia das famílias quanto a forma de ocupação do tempo 
livre dos/das filho/as para além da escola, direcionar o fazer peda-
gógico dos/as docentes, direcionar as condutas dos/as estudantes e 
criar um tipo ideal de tema de casa.

Todas essas crenças precisam também ser compreendidas 
como parte de um discurso dominante, o que não significa que na 
prática todas as escolas ou todas as famílias tomem estas crenças 
como parte de sua rotina.

Embora este discurso dominante não possa ser tomado como 
uma verdade inquestionável, é inevitável que ele produza práti-
cas que, por sua vez, reatualizam a ideia de que o tema de casa é 
parte da vida escolar dos/as alunos/as. Tal discurso consolida-se 
e insere-se no ambiente escolar e nas famílias também por meio 
de materiais ou publicações que corroboram para que esta prática 
mantenha-se naturalizada. No Portal do Professor (www.portaldo-
professor.mec.gov.br), o Jornal do Professor dedicou a edição 52 de 
março de 2011 intitulada Lição de casa, para discutir e orientar es-
colas e famílias para a prática adequada do tema de casa. A Revista 
Nova Escola, em sua edição de Jun/Jul de 2011, traz estampado na 
capa as palavras Lição de Casa. O título da reportagem A hora de 
estudar sozinho e ver o que aprendeu poderia ser interpretado como 
tendo por foco da reportagem os alunos e o tema de casa, porém a 
ênfase é toda para o papel do professor no tema de casa, sugerindo 
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que quatro etapas são fundamentais para que esta prática funcio-
ne: planejamento, orientação, correção e avaliação. Na edição 026 
de Junho/Julho de 2013, a Revista Gestão Escolar apresenta na 
reportagem Uma lição para toda a escola as etapas fundamentais 
para o desenvolvimento e orientações para professores/as e famí-
lias sobre como lidar com o tema de casa.

É impossível não perceber a relevância do tema de casa na 
vida dos professores, alunos e pais. Como também é impossível não 
acreditar que essa prática mereça muito mais atenção do que tem 
sido despendida a ela. E que o repensar, o questionar são inevitá-
veis.

3 Investigando o tema de casa

O tema de casa é assunto quase que ausente na literatura de 
didática geral e quando aparece é apenas citado sem sistemática 
discussão ou aprofundamento. Não há referência nos modelos dos 
passos de um plano de aula ao momento da prescrição do tema ou 
de sua correção, embora tanto a prescrição quanto a correção façam 
parte da rotina das salas de aula. Não são somente os/as autores/
as de obras de didática geral que se omitem da discussão sobre o 
tema de casa: os autores de didáticas de área de português, mate-
mática, ciências, entre outras disciplinas, também marginalmente 
abordam o assunto sugerindo, nesses casos, apenas atividades de 
fixação como parte do plano de aula. (NOGUEIRA, 2002).

A responsabilidade pela pouca discussão e reflexão sobre as 
questões de prescrição e correção do tema de casa na escola não é 
só da falta de abordagem dos/as autores/as de didática especializa-
da ou de área, ou ainda dos cursos de formação de professores/as. 
Os estudos sobre a prática de prescrição e correção do tema de casa 
nas escolas brasileiras são raros, demonstrando assim a falta de 
interesse pelo assunto também por parte da comunidade científica.



386

Tema de casa na escola: questões de prescrição e correção

Tal falta de interesse pode ser atestada no levantamento fei-
to por Soares (2011), que evidencia que o tema de casa não ocupa 
um lugar de destaque nas pesquisas científicas no Brasil. A partir 
dos dados da Biblioteca Digital de Teses e Dissertação – BDTD e 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
– ANPEd, a pesquisadora verificou que, em 10 anos (2000-2009), 
apenas 15 trabalhos científicos vinculados ao eixo Dever de casa fo-
ram divulgados por cada uma das entidades, totalizando 30 traba-
lhos. Se considerarmos uma visão geral das pesquisas encontradas 
por Soares na base de dados da BDTD, apenas dois trabalhos têm 
o tema de casa como foco central de suas discussões (PAULA, 2000; 
SOUZA 2005) e na base de dados da ANPEd o número de trabalhos 
com a mesma proposta é três (CARVALHO, 2003; CARVALHO; 
BURITY, 2005; RESENDE, 2006). Os demais estudos apresentam 
o tema de casa inserido na relação família-escola, com abordagens 
educacionais, psicológicas e até econômicas.

Tendo em vista a escassez de trabalhos que têm o tema de 
casa na sala de aula como objeto de estudo, são necessárias inves-
tigações que possam contribuir para a formação de educadores/as 
mais preparados/as para a utilização do tema de casa como uma 
estratégia de ensino que contribua para o efetivo aprendizado do/a 
aluno/a.

3.1 Metodologia

A presença de um/a pesquisador/a e o desenvolvimento da 
pesquisa em si interfere de maneiras distintas no ambiente pesqui-
sado, por vezes mais e outras menos, e o desafio para o/a pesqui-
sador/a, em especial para o/a etnógrafo/a, é conseguir observar e 
interagir com o fenômeno até o ponto em que ele/a, o/a etnógrafo/a, 
não interfira na ocorrência “normal” do fenômeno, aquela ocorrên-
cia que aconteceria mesmo sem a presença do/a etnógrafo/a.
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As relações entre o pesquisador de campo e as pessoas no ambiente 
pesquisado não podem corromper demais ou alterar demais os padrões 
sociais normais das interações como eles são revelados nos termos e 
nas bases nas quais as pessoas formam os laços sociais como na pri-
meira vez3. (EMERSON; FRETZ; SHAW, 1995, p. 5, tradução nossa).

Para se desenvolver uma pesquisa etnográfica é necessário 
um local, que geralmente não é conhecido e frequentado pelo/a et-
nógrafo/a, e também dos/as participantes. O envolvimento entre 
o/a etnógrafo/a, o ambiente e os/as participantes torna-se próximo 
embora não possa tornar-se íntimo. Sempre há um compromisso 
em aproximar-se do cotidiano do local e das pessoas observadas. 
Sendo assim, o papel do/a etnógrafo/a não é apontar uma única for-
ma ou verdade sobre os objetos de estudo, mas sim observar e com-
preender as diversas faces, ou verdades que há em cada fenômeno.

Os dados da pesquisa foram coletados em uma escola munici-
pal de ensino fundamental em uma cidade da região serrana do Rio 
Grande do Sul. As observações foram feitas em uma turma de 6º 
ano (6B), sugerida pela professora titular de língua inglesa, com 20 
alunos/as, com um período de inglês semanal de 60 minutos, que 
ocorria das 07h30min às 08h30min, sempre às quartas-feiras. Es-
tas observações ocorreram nos dias 08, 15, 22 e 29 de maio de 2013 
e 05, 12 e 19 de junho de 2013. A coleta de dados se deu a partir da 
observação de aulas e da elaboração de um diário de campo. Para 
a análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo, foram 
levados em consideração os questionamentos e as discussões sobre 
o tema de casa apontados por diversos/as autores/as.

3.2 Análise dos dados

Prescrever o tema de casa é muito mais do que indicar a pá-
gina do livro didático e o número da tarefa a ser concluída, uma 
vez que durante a prescrição o/a professor/a pode fazer com que os/

3 Relationships between the field researcher and the people in the setting do not so much 
disrupts or alter on going patterns of social interaction as reveal the terms and bases on 
which people form social ties in the first place.
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as alunos/as compreendam qual é a sua proposta e qual é a arti-
culação desta proposta com os conteúdos vistos em aula. É neste 
momento também que o/a professor/a apresenta os seus objetivos 
de forma clara e simples, para que os/as alunos/as compreendam o 
que o/a professor/a espera deles/as em relação à realização do tema 
de casa. Outro aspecto importante da prescrição é a orientação e 
indicação dos meios e dos caminhos necessários para a execução 
das tarefas prescritas. Os/as alunos/as devem saber o que fazer e 
como fazer para concluir o tema de casa de forma independente e 
autônoma. (FERNANDES; SALLA, 2011).

Resende (2011) afirma que se o tema de casa for compreen-
dido como um tempo de trabalho extra-aula, adotado com critérios, 
bem orientado, bem conduzido ele pode potencializar o aprendiza-
do dos/as alunos/as ao estender o tempo de interação deles/as com 
o objeto de conhecimento. Sendo assim, a prescrição é um fator 
relevante na realização do tema de casa.

No total de 420 minutos de aulas observadas, foi possível 
identificar cinco momentos de prescrição de tema de casa, sendo 
que o tempo total gasto com essa prescrição foi de 17 minutos.

Além do fator tempo utilizado, que não configura 5% do total 
de tempo de aula observado, observou-se que a professora prescre-
veu o tema de casa, recorrentemente, após o sinal de final de sua 
aula. Foram sete atividades de tema de casa prescritas em seis 
momentos distintos, sendo que destas atividades, cinco atividades 
foram prescritas depois que a aula de inglês havia terminado for-
malmente, totalizando 11 minutos que foram utilizados do período 
de aula da matéria seguinte.

Esta postura da professora fica evidente no Diário de Campo 
de 05/06/13. Após o sinal de término formal da aula, a professora 
prossegue a aula e orienta os/as alunos/as sobre a leitura da conti-
nuação da história que eles/as haviam iniciado durante esta aula e 
solicita que eles/as façam os exercícios que seguem ao texto. Como 
a professora não sinaliza estas atividades como sendo a proposta 
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de tema de casa, uma aluna aponta “profe, mas já bateu” (Diário de 
Campo, 05/06/13, p. 13) e a professora responde “sim chuchu, mas 
é de tema” (Diário de Campo, 05/06/13, p. 13). Essa prescrição dura 
em torno de três minutos e, conforme mencionado acima, ocorre 
após o término formal da aula. A prescrição da tarefa como tema de 
casa acontece, contudo, após a explicação da professora.

É importante destacar que, apesar da prescrição do tema de 
casa em geral não ocupar o tempo formal das aulas de inglês, to-
das as atividades que são solicitadas como tema de casa receberam 
algum tipo de prescrição. Percebe-se que há uma iniciativa da pro-
fessora em tornar este momento, a prescrição, parte da sua prática 
pedagógica, embora a professora apresente dificuldades em lidar 
com o tempo de duração da aula, conforme os apontamentos feitos 
acima de que a maioria das prescrições ocorre após o final formal 
da aula de inglês.

Tendo em vista que uma boa prescrição é um dos aspectos 
que contribui para que o tema de casa alcance seus objetivos, pode-
mos destacar que as prescrições feitas pela professora observada, 
são na verdade, descrições das atividades solicitadas como tema de 
casa. Nota-se também que não há uma preocupação da professora 
em envolver os/as alunos/as com a sua proposta ou ainda demos-
trar como as atividades indicadas como tema de casa estão arti-
culadas aos conteúdos vistos em aula. O fato de o final da aula 
ter sido sinalizado potencializa a não extensão do momento para 
resolver dúvidas ou mesmo projetá-las pelos/as alunos/as, já que o 
foco de atenção já está dividido entre a aula que inicia e a aula que 
se encerra.

Vinculado à prescrição está o que é feito do tema de casa 
quando ele retorna à sala de aula. É importante salientar que “a 
organização da sala de aula, os hábitos dos/as professores/as em 
relação ao tema de casa, as atitudes e métodos de feedback influen-
ciam na eficácia do tema de casa”.4 (VATTEROTT, 2009, p. 72, tra-

4 One thing we know is that classroom organization, a teacher’s homework habits, and 
attitudes and method of feedback all influence the effectiveness of homework.
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dução nossa). Se o/a professor/a tiver métodos e atitudes positivas 
em relação ao tema de casa, com objetivos claros e organização na 
prescrição das atividades, existe uma grande probabilidade de que 
o tema de casa seja efetivo e consiga melhorar o aprendizado dos/as 
alunos/as, garantindo que o/a aluno/a tenha condições para fazer 
este tema de casa.

Sendo assim, a prática da correção do tema de casa deve ser 
o momento não do “certo” e do “errado”, mas o de acessar o que 
o/a aluno/a conseguiu fazer, as suas dificuldades e necessidades. 
Além disso, o/a professor/a poderá refletir sobre como está o seu próprio 
trabalho, levando em consideração o que foi feito em sala de aula antes da 
prescrição do tema de casa e a própria prescrição, a fim de obter informações 
e dados concretos para dar continuidade ao trabalho desenvolvido até então 
ou buscar formas de melhorá-lo, tendo em vista o desenvolvimento do/a alu-
no/a. Por fim, a correção pode configurar-se como um momento em que o/a 
professor/a conhece melhor a realidade e as atividades que ocorrem quando 
o tema está em casa.

Durante as observações, identificaram-se seis momentos de 
correção do tema de casa. O tempo total gasto pela professora para 
a correção das atividades nestes seis momentos foi de 31 minutos. 
Nogueira (2002) aponta que tendo em vista a realidade brasileira 
de sala de aula, em que muitas vezes temos 30 ou mais alunos/as, 
uma correção do tema de casa feita com qualidade é aquela que é 
prevista com antecedência pelo/a professor/a e dentro do horário de 
aula. A autora ressalta que “O importante é que a correção seja feita 
com tempo suficiente, a fim de que o aluno esclareça suas dúvidas e 
se torne capaz de realizar os exercícios solicitados com segurança”.  
(NOGUEIRA, 2002, p. 106).

Percebe-se que não há uma iniciativa por parte da professora 
de checar o real aprendizado dos/as alunos/as, uma vez que é uma 
correção simples de “certo” e “errado”. Verifica-se tal postura no Diá-
rio de Campo de 05/06/13, em que ao corrigir o tema de casa sobre os 
números, ela simplesmente solicitou aos/as alunos/as que dissessem 
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o resultado das contas propostas como tema: “No quadro a professo-
ra escreveu o resultado das ‘continhas’. A professora lia a conta em 
inglês e os/as alunos/as o resultado, o número, também em inglês”. 
(Diário de Campo, 05/06/13, p. 11).

Tampouco este é o momento em que a professora faz uma ava-
liação do seu trabalho, pois fica claro que o que importa é que a tarefa 
chegue até a escola feita. Pode-se evidenciar este aspecto no Diário de 
Campo de 12/06/13, quando, ao iniciar a correção de duas atividades 
de continuação da história na apostila, muitos/as alunos/as disseram 
que não tinham feito as atividades, ao que a professora respondeu: 
“então vamos fazer juntos para ganhar tempo” (Diário de Campo, 
12/06/13, p. 15). A professora não questiona os/as alunos/as quanto 
aos motivos pela não execução do tema de casa. Ela não demonstra 
interesse em entender se houve algum problema com a prescrição, ou 
se os/as alunos/as não fizeram o tema por razões particulares a cada 
um/a deles/as. Enfim, ela não toma conhecimento do fato dos/as alu-
nos/as não terem feito o tema de casa como um aspecto que poderia 
sinalizar algo em desacordo na aula e/ou no seu planejamento.

Deve-se também destacar que mesmo sem o objetivo de verifi-
car o aprendizado e as dificuldades apresentadas pelos/as alunos/as a 
partir da realização ou não do tema de casa e sem uma avaliação cla-
ra dos resultados da correção do mesmo, todas as tarefas prescritas 
foram corrigidas pela professora, o que aponta para uma iniciativa de 
valorização do tema de casa, pois mesmo sem ter a certeza de quando 
esta correção será feita os/as alunos/as sabem que ela acontece e é de 
certa forma cobrada pela professora.

Ao contrário de salas de aula onde a maior parte do tempo de 
aula é gasto com a correção ou a prescrição (cópia) do tema de casa 
(CARVALHO; NASCIMENTO; PAIVA, 2006), verifica-se que tanto 
a prescrição, quanto a correção ocupam espaço desprivilegiado nas 
aulas de inglês observadas, totalizando somente 11,42% do tempo 
total de aula, percentual baixíssimo se comparado ao de 17 a 64% 
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apontado por Carvalho, Nascimento e Paiva (2006) em seu estudo 
etnográfico similar a este desenvolvido aqui. 

A programação do/a professor/a sobre quando corrigir o tema de 
casa e o que avaliar, seja no seu desempenho ou no desempenho dos/
as alunos/as, é importante para que ele/a possa identificar os pontos 
que precisam ser retomados ou que estão bons. Assim o/a professor/a 
pode dar continuidade ao seu trabalho e compreender quais são as 
necessidades dos/as alunos/as tendo em vista que o objetivo do tema 
de casa é desenvolver o aprendizado dos/as alunos/as.

4 Considerações finais

Tendo em vista as reflexões sobre a importância pedagógica e 
social do tema de casa, este trabalho teve por objetivo principal refle-
tir sobre a prática do tema de casa na sala de aula, principalmente no 
que tange às questões de prescrição e correção. Vale ressaltar que Re-
sende (2011) aponta que o dever de casa pode potencializar o apren-
dizado ao estender o tempo de interação do sujeito com o objeto de co-
nhecimento. Mas para isso, entende ela, que o tema de casa deve ser 
adotado de forma criteriosa, bem orientada e bem conduzida. Sendo a 
prescrição e a correção fatores importantes para esta potencialização.

Ao finalizar a investigação, o que se constatou é que a prática 
do tema de casa faz parte do plano de aula e da rotina de sala de 
aula do contexto pesquisado. Tal prática ainda se constitui de forma 
tradicional e objetivando a repetição. Para a professora, um objeto de 
avaliação do “feito” ou “não feito”.

Não podemos deixar de destacar que, embora presentes, tanto 
a prescrição quanto a correção ocupam lugar à margem no plano de 
aula. A prescrição, conforme observado, ocorreu quase que em sua 
totalidade fora do período de aula de inglês, e a correção aconteceu 
quando “deu tempo”. Por mais que houvesse uma iniciativa positiva 
da professora em organizar o tema de casa, inclusive com uma espé-
cie de cronograma da aula no quadro, sempre que necessário, o tempo 
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da correção era usado para as atividades de sala de aula e consequen-
temente adiado para a aula seguinte.

Os resultados aludidos com esta pesquisa apontam para a re-
corrência de posturas e atitudes já encontradas em outros projetos 
de pesquisa. Portanto, reitera-se a existência de uma cultura escolar 
e um discurso romantizado em torno do tema de casa e da sua utili-
dade.
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1 Introduction

The English Language Teaching (ELT) in Brazil can be con-
sidered a new concern because it was only with the publication 
of the Brazilian National Curricular Parameters (PCN) that the 
teaching of English became a public and official matter. In private 
courses the English teaching begun before that and the marketing 
strategies keep this business very competitive till nowadays. Some 
private English Schools promise the fluency in English in one year, 
others in four or five years. Fact is, this is a kind of business very 
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rentable for the schools so the promises are sometimes unfounded 
and the expectations of the students are sometimes unfounded too. 
Nevertheless the question about “how languages are learned” is 
still a very important question that teachers ask themselves. How 
to motivate students to learn? What is the best or more effective 
way of teaching? Is there only one way to teach? These questions 
also remain on the teachers’ thoughts. The growing number of stu-
dies investigating the English Language Teaching (ELT) in Brazil 
proves that teachers and scholars are concerned about the langua-
ge learning.

2 How to motivate students to learn?

Teachers know that students have changed from some years 
ago. In our teachings we realize that students are more thinking 
and critical. Students’ motivation declines as they advance in gra-
des at school. Motivation is a key in classes, mainly in ELT. Oxford 
and Shearin (1994) apud Cavenaghi (2013) suggest that learning 
another language is considered a difficult process and, before that, 
motivation will be a key determinant of success. 

“Adolescents themselves report that classes are uninteres-
ting, subjects are complex and without personal relevance, resulting 
in a certain devaluation of learning and consequent demotivation” 
(VALLERAND, FORTIER & GUAY, 1997; WIGFIELD & ECCLES  
apud CAVENAGHI, BZUNECK and RUFINI, 2013). In this way 
students learn when they are motivated and when it makes sense 
for them. The teacher needs to be motivated in classes too. Othe-
rwise the learning does not work. 

Teachers need to know what motivates students. For instan-
ce, in ELT classes, a theme that is interesting for them, create and 
act in real situations, talk about relevant and meaningful subjects, 
live real situations using the English language. Students need to 
be involved in classes and realize that what they are learning is 
effective in their lives.
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3 Communicative approach
The references of the Communicative Approach first appe-

ared in Brazil in the early 80s as a new way to teach language 
moving on the direct method and the Behaviorism. As pointed out 
by Almeida-Filho (2013, p. 47) a communicative teaching organi-
zes all the activities and tasks according to the student interest or 
his needing focusing in the signification and in meaningful inte-
raction. This way, promoting the language use in real interactions 
with others. Besides that, the focus on learning is not in the form 
or in the grammar but in meaningful experiences. Considering 
this, the class should involve purposeful activities or tasks with 
the use of relevant materials (texts, videos, dialogues, etc). To orga-
nize that, Almeida-Filho (2003, p. 26) present an image that shows 
how a communicative class works.

                Figure 1: A aula no processo de aprender e ensinar línguas

                        Source: ALMEIDA FILHO, 2003, p. 26
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Thus, the use of projects in English classes is pertinent be-
cause it allows the teacher to organize classes throw meaningful 
topics and to work in collaboration with coworkers. In the sixth 
subtitle we will present projects used by us to promote a communi-
cative and purposeful English learning. 

3.1 Interaction

Interaction is very important in EFL classes. According to Vera 
Menezes “The word interaction is formed by the prefix inter, which 
implies togetherness, reciprocity, and the noun action. So interac-
tion is a mutual activity which requires at least the involvement of 
two persons and which causes mutual effect.” (2010, p. 1) There are 
lots of ways of interaction between people. For instance, gestures/
movements, eye contact and probably the most common can be the 
voice. As pointed Barnhart apud Menezes (2010, p.4) “even babies, 
humans have the need for close interaction with others.”

4 Approach, Natural Approach  
(KRASHEN, 1982)

According to Krashen (1982) “the general goal is the ability 
to communicate with native speakers of the target language.” The 
activities used in this approach should be meaningful to students’ 
lives. They need to use the language in communicative situations. 
As pointed Krashen (1982, p. 58)

the focus is primarily on the acquisition of the ability to communicate 
messages using the target language. This is not to imply that we are 
unconcerned with grammatical accuracy. We are concerned, but our 
claim is that in the long run students will speak with more gramma-
tical accuracy if the initial emphasis is on communication skills, since 
real communication results in receiving more comprehensible input, 
both in the classroom and in the outside world.
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Thus, the native language must be avoided in the classroom 
and a lot of vocabulary should be exposed to the students. Natural 
approach is a method based on communication and comprehensib-
le input. It is not based on grammar, it is based on communication. 
This method emphasizes meaningful and comprehension practical 
activities. In this approach there are four main principles: input, 
teacher just speaks in the target language and the mistakes are 
not always corrected by the teacher, grammar is an extra activity 
and communication is the main objective.

5 Use of projects for the teaching of ELT

The use of projects in ELT can certainly provide those mea-
ningful experiences students and teachers urge for in their class-
rooms. According to Hernández and Ventura (1998), working with 
projects is surpassing the limits of a subject and, by doing that, 
being able to deal not only with relevant themes, but also with 
meaningful themes that are thought-provoking and allow stu-
dents to debate. In that way, Projects could be considered as ways 
of applying contents into interesting themes. According to Bondia 
(2002) experience is that what is happening to us, what affects us. 

Hernández and Ventura (1998) theorize about curricular or-
ganization based on Work Projects and discourse over the theoreti-
cal bases, mentioning aspects such as meaningfulness, motivation, 
prevision of a logical flexible sequence, functionality in learning, 
comprehensible memorization of the information, and assessment 
focused on the process. 

In addition to that, is the possibility of effectively working 
with interdisciplinarity, engaging other teachers of different sub-
jects and also guests like lectures, professionals from a given field 
that’s being studied in order to promote motivation and exchange 
of knowledge.
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Hernández and Ventura (1998) claim that the planning of 
content inside projects has to be much more open and flexible 
when it comes to working with projects. Also the contribution of 
the group members (students) is essential for decentralizing the 
sources of information, a fact that boosts previous knowledge and 
meaningful research at the same time.

6 Experiences of a group of teachers

In search of a Communicative teaching, some of the Work 
Projects developed by our group of teachers in a private school are 
worth being observed after considering the Work Projects theory 
in an attempt to achieve more effective language learning. We se-
lected examples of projects that we organized and applied in our 
language classrooms.

6. 1 Olympic Games

This year Brazil hosted the Olympic Games so we planned a 
Project to learn English through this topic. That was an appealing 
theme considering the context and the media approach. To start 
we boosted the students’ background knowledge with pre activi-
ties like asking questions and showing pictures to activate their 
previous knowing about the topic. We also watched a video that 
explained about the Olympic Games origin. The students did com-
prehension activities about the origin of the games and the rules of 
some of the Olympic sports. The activities involved the practice of 
the four skills (writing, listening, speaking and reading) and were 
done in class in order to develop students’ abilities in the target 
language.

Then the finalization of the project included a day outside 
school in which the students played some of the games studied 
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previously and practiced the language while doing the physical ac-
tivities. The games were prepared and adapted according to the 
possibilities of the area, students’ ages and linguistic levels. The 
following activities were done in the final part of the project. 

Choose Olympic Mascots
Opening Ceremony 

Games:
1. Throw the ball (Throw the bean bag or sock - push a tennis ball into the 

toe of a sock and tie the other end. Have competitions to see who can 
throw it the furthest.)

2. Athletics ( Across the different events the aim is always the same: to 
outperform your opponents, whether in running, jumping or throwing.)

3. Badminton (a racket sport in which players score points by hitting a 
shuttlecock over a raised net and onto the floor inside the opponent’s 
court.)

4. Volleyball -grass (two teams of six players separated by a net have to 
score points by hitting the ball onto the court of the opposing side.)

Artistic Gymnastics (Each team must create a performance, combining 
strength, balance, flexibility and grace.  The gymnasts must push 
themselves.)

 Medals and Closing Ceremony

We prepared Olympic medals to award the teams. The pro-
ject accomplishes the purpose of interacting in the target language 
while doing outdoor physical activities. 

6. 1 Cookery Class

Another successful project that is repeatedly planned is the 
Cookery Class. The point is to study a typical dish from an English 
speaking country, which directly involves the studying of their cul-
ture and recipe. A significant Cookery Class Project developed was 
the one about the Aussie Meat Pie, a typical Australian dish. The 
detailed steps of the project are below.
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Cookery Class Project – Aussie Meat Pie

Grammar focus: Comprehension of recipe genre. Imperative cooking verbs, 
Simple Present.
Aim: To study the culture of eating Meat Pies in Australia.

Warm up
 1. The teacher asks the questions:

a) What is a Meat Pie? 
b) What do you know about Aussie Meat Pie?
c) Do you like eating salty pies? 
d) What is Aussie? 
e) Do we have a similar Brazilian food? Which one?

2. The teacher will provide some oral information about Aussie Meat Pie and 
then to watch the video (https://www.youtube.com/watch?v=Rn63j6ckTuw)

3. The teacher asks students about the video, about what they understand 
and what they think about Aussie Meat Pie.

 Pre-reading:
4. Guess the recipe with the students (Team Game)

a) Which ingredients do you think they use to make Aussie Meat Pies?

The teacher projects different names or images of diverse ingredients and ask 
the teams to guess about the recipe.

5. To study about Aussie Meat pie ingredients. There are a lot of activities, the 
teachers can choose one.

https://www.youtube.com/watch?v=Rn63j6ckTuw
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Reading
6. To read the recipe and to do the activities about the recipe.

7. To read a text about the history of Aussie Meat pie or a new about a disaster with Aussie 
meat pie on the website http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-pies.html

http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-pies.html
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8. Site suggestions of activities (http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-
pies.html#ixzz48HmULIea)

8.1. SPEED EATING: Students walk around the class and talk to other students about 
speed eating. Change partners often and share your findings.

8.2. CHAT: In pairs / groups, talk about these topics or words from the article. What will 
the article say about them? What can you say about these words and your life?

disaster / mistake / wrong size / divorce / rules / meat / potatoes / cubes / fitness / 
annual / pressure / vegetarian / speed eating / problems / healthy eating / guidelines

Have a chat about the topics you liked. Change topics and partners frequently.

8.3. PIES: Complete this table with your partner(s). Change partners often and share 
what you wrote.

 What? Why?
Best filling   
Best size   
Best pastry   
Best time to eat it   
Best food to eat it with   
Best sauce to put on top   

8.4. HEALTHY: Students A strongly believe pies are very healthy; Students B strongly 
believe they are not.  Change partners again and talk about your conversations.

8.5. FILLINGS: Rank these with your partner. Put the best pi fillings at the top. Change 
partners often and share your rankings.

  • steak and kidney
  • leek and onion
  • pumpkin
  • chicken

  • apple
  • fish
  • blueberry
  • pecan

8.6. DISASTER: Spend one minute writing down all of the different words you associate 
with the word “disaster”. Share your words with your partner(s) and talk about 
them. Together, put the words into different categories.

9.  Reading about the history of the Aussie Meat Pie (http://travelwireasia.com/2011/11/
a-brief-history-of-the-australian-meat-pie/)

10. To watch the video about how to make Aussie Meat Pies (https://www.youtube./
watcomch?v=uKfhcQet-6M)

Post Reading
11. Go to the kitchen and prepare the recipe. 

12.  Extra activities for the kitchen (while the pies are cooking).

http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-pies.html#ixzz48HmULIea
http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-pies.html#ixzz48HmULIea
http://www.breakingnewsenglish.com/1412/141223-pies.html#ixzz48HmULIea
http://travelwireasia.com/2011/11/a-brief-history-of-the-australian-meat-pie/
http://travelwireasia.com/2011/11/a-brief-history-of-the-australian-meat-pie/
https://www.youtube.com/watch?v=uKfhcQet-6M
https://www.youtube.com/watch?v=uKfhcQet-6M
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7 Conclusion

Projects have the characteristic of motivating and engaging 
students in each step of the process. That way, being a powerful 
tool to involve students in an active learning.

In the attempt to organize communicative classes through 
Projects  we presented what we’ve planned and we believe that 
the sharing and the cooperative working can improve the language 
teaching in Brazil. 
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TRATAMENTO DO ERRO ORAL:  
O QUE É, COMO FAZER

Aline Ribeiro Pessôa*

Marília dos Santos Lima**

1 Introdução

Erros orais produzidos por aprendizes de língua estrangeira1 
(LE, de agora por diante) e o modo como seus professores lidam 
com esses erros são assuntos complexos que têm recebido aten-
ção especial de diversos pesquisadores tanto em contexto nacional 
como em internacional (BATTISTELLA; LIMA, 2010; 2015; PES-
SÔA, 2015; SHEEN; ELLIS, 2011; ELLIS, 2009; RUSSELL, 2009, 
entre outros). 

A relevância e o significado dos erros produzidos por aprendi-
zes de LE variam de acordo com as concepções teóricas de ensino-
-aprendizagem de LE em voga. Desde a década de 40 até a metade 
da de 60, conforme a teoria comportamentalista de aprendizagem 
de LE, os erros eram considerados como respostas inadequadas a 
um determinado estímulo e, portanto, precisavam ser evitados e 

*  Mestre em Linguística Aplicada e licenciada em Letras. É professora de língua inglesa 
da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) e atualmente é doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos (UNISINOS). E-mail: aline.pessoa@ufob.edu.br

** Pós-doutora em Linguística Aplicada, é doutora em Ciência Linguística, mestre em 
Linguística Aplicada e licenciada em Letras. É professora aposentada da UFRGS e 
presentemente é professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). E-mail: marilialim@unisinos.br

1 Neste trabalho, adotamos a expressão Língua Estrangeira, pois entendemos que a língua 
inglesa é estrangeira para nossos alunos, além de ser o termo empregado em diversos 
documentos oficiais nacionais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1998; 1999).
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imediatamente corrigidos. Hoje, os erros dos aprendizes de LE são 
entendidos como parte do processo de aprendizagem e a correção 
deve ser considerada um instrumento que pode servir de apoio para 
a aprendizagem (BATTISTELLA; LIMA, 2015; FIGUEIREDO,  
2005). 

Entretanto, ao investigar o conhecimento de professores 
sobre as formas de tratamento do erro oral, Borba e Lima (2004,  
p. 266) concluem que “os professores não conhecem a literatura so-
bre os tipos de feedback existentes”. Este trabalho2, portanto, com 
o intuito de colaborar para a formação do professor de inglês como 
LE, objetiva (a) estimular o professor a compreender o erro como 
parte do processo de aprendizagem, (b) divulgar tipos de trata-
mento do erro oral na aula de LE; e (c) compartilhar resultados de 
pesquisas desenvolvidas no cenário brasileiro que sugerem quais 
tipos de tratamento do erro oral são mais benéficos para o processo 
de aprendizagem de LE (BATTISTELLA; LIMA, 2015; PESSÔA, 
2015; LIMA; MENTI, 2004; LIMA, 2004).

Este texto está dividido em quatro seções. Após esta breve 
seção introdutória, revisamos o conceito de tratamento do erro oral 
e, em seguida, expomos e discutimos alguns tipos de tratamento. 
Finalmente, tecemos nossas considerações finais apresentando im-
plicações para a sala de aula de inglês como LE.

2 Tratamento do erro oral: o que é

A correção do erro oral é ação corriqueira nas aulas de inglês 
como LE refletida na prática pedagógica dos professores conforme 
a metodologia adotada.

2 Trabalho vinculado ao Grupo de Pesquisa CNPQ, intitulado A ação colaborativa e as 
tarefas pedagógicas no ensino e na aprendizagem de línguas estrangeiras, do Programa 
de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 
coordenado pela segunda autora.
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No Brasil, durante muitos anos, o método audiolingual, cujo 
ensino era concebido para promover acurácia, predominou nas au-
las de LE. Duas das maiores preocupações desse método eram pre-
venir e corrigir erros. 

Os professores que adotavam o método audiolingual deviam 
corrigir imediatamente os erros produzidos por seus alunos, pois 
o entendimento consistia em que erros eram reflexos da falta de 
aprendizagem, respostas inadequadas a um dado estímulo e, por 
conseguinte, deveriam ser imediatamente corrigidos. 

Cabia ao professor, e unicamente a ele, a tarefa de prover a 
correção. Os professores deveriam compreender que “como o peca-
do, o erro deve ser evitado e sua influência superada” (BROOKS, 
1960, p. 56). A correção do professor, portanto, levaria à extinção 
do erro de seu aluno.

Nas últimas décadas, a introdução da abordagem comunica-
tiva no ensino de LE promoveu novas interpretações sobre o pro-
cesso de ensino, erro e sua correção. O foco de atenção do processo 
de ensino-aprendizagem mudou da precisão para a comunicação, 
da acurácia para a fluência. Desse modo, o professor passa a con-
centrar esforços em criar um ambiente para promover interação e 
comunicação. 

As teorias de ensino-aprendizagem subjacentes à abordagem 
comunicativa suscitaram modificações nas atitudes dos professores 
em relação aos erros verbalizados por seus alunos e na compreen-
são do papel da correção no processo de aprendizagem. O erro que 
o aluno produz ao falar em LE é agora entendido como a tentativa 
do aprendiz em se comunicar usando a língua que está aprenden-
do. Esse erro pode, inclusive, ser um meio de testar suas hipóteses. 

Conforme Battistella e Lima (2010, p. 180), erros podem 
ser entendidos como “hipóteses do aprendiz durante o processo de 
aprendizagem, que resultam nas formas linguísticas que divergem 
dos padrões esperados. Através dessas formas, os aprendizes formu-
lam outras hipóteses que os fazem evoluir em direção à língua alvo”.
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Desse modo, os professores não devem mais pensar em extin-
guir os erros de seus alunos. Cabe ao professor propiciar meios com 
os quais os estudantes possam perceber seus enunciados errados 
e buscar corrigi-los. Por essa razão, Allwright e Bailey (1991) evi-
tam o uso do termo “correção do erro” e sugerem sua substituição 
por “tratamento do erro”, pois consideram que a correção, em uma 
analogia com a área médica, implicaria em cura. 

Para Ferris (2002), tratamento do erro é um processo que 
envolve não apenas o feedback fornecido pelo professor, mas tam-
bém a conscientização e esforço do aprendiz. Nesse sentido, Brown 
(2007, p. 348) explica que “tratamento do erro abrange uma ampla 
gama de opções, uma das quais – na extremidade do continuum – 
pode estar a correção”. 

É relevante que professores compreendam o papel que o tra-
tamento do erro oral exerce na aprendizagem da LE, pois por meio 
do tratamento fornecido “o professor pode auxiliar os aprendizes 
a perceberem suas dificuldades [e] saná-las” em um ambiente “no 
qual os alunos se sintam motivados a produzir e interagir na lín-
gua-alvo” (BATTISTELLA; LIMA, 2015, p. 283).  

De modo similar, Menti, Battistella e Cunha (2015, p. 61) 
consideram que o tratamento do erro oral 

pode ser considerado benéfico, pois ao receber tratamento de seus er-
ros, o aprendiz poderá confirmar e/ou repensar suas hipóteses sobre o 
funcionamento da L2 e reformular seus enunciados para ser mais bem 
compreendido enquanto engajado em uma interação com seus colegas 
e professores. 
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Após termos definido tratamento do erro oral e ressaltado 
sua importância no processo de ensino e aprendizagem, apresen-
tamos na próxima seção alguns tipos de tratamento do erro oral e 
discutimos quais são considerados como mais benéficos para o pro-
cesso de aprendizagem de LE (LIMA; MENTI, 2004; LIMA, 2004; 
PESSÔA, 2015; BATTISTELLA; LIMA, 2015). 

3 Tratamento do erro oral: como fazer

O tratamento do erro oral, apesar de ação corriqueira na sala 
de aula, não é uma atitude simples. Trata-se de uma tarefa que 
envolve uma profusão de considerações geradoras de decisões que 
devem ser tomadas em curto espaço de tempo. Essas considerações 
e decisões, se não forem teoricamente embasadas, serão pautadas 
apenas nas próprias crenças dos professores; há professores que 
optam, baseados em suas crenças, por não corrigir seus alunos. 
Na verdade, esses professores desconhecem que diversos estudos 
conduzidos em contexto nacional (BATTISTELLA; LIMA, 2015; 
2010; FREUDENBERGER; LIMA, 2006; MENTI, BATTISTELLA; 
CUNHA, 2015 entre outros) e em internacional (ELLIS, 2009; 
RUSSELL, 2009; SHEEN; ELLIS, 2011; LYSTER, SAITO, SATO, 
2013, para citar alguns) apontam para a relevância do tratamento 
do erro oral, como meio essencial para que os aprendizes possam 
refletir sobre a LE que estão aprendendo e ampliar seus conheci-
mentos linguísticos.

O professor de LE precisa agir teoricamente fundamentado, 
pois entendemos que seu principal papel é o de ser um facilitador 
do processo de aprendizagem e fonte de conhecimento, principal-
mente em um contexto de LE onde há poucas oportunidades de 
interação dos aprendizes de inglês com a língua que estão apren-
dendo. 
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Desse modo, quando o professor evita tratar o erro oral de 
seus estudantes, ele está negando oportunidade de aprendizagem, 
pois “os aprendizes necessitam de evidência negativa, isto é, ne-
cessitam de informação que demonstre que suas hipóteses sobre a 
língua-alvo são errôneas” (LIMA; MENTI, 2004, p. 132). 

Importante destacar que a indicação de que há erro na elo-
cução do aprendiz e o próprio tratamento não são necessariamente 
conduzidos apenas pelo professor. Os aprendizes podem, durante a 
interação oral, indicar aos colegas que não compreenderam o enun-
ciado. 

Formadores de professores de LE relutam em indicar os tipos 
de tratamento do erro oral que professores devem usar (ELLIS, 
2009). Entretanto, entendemos, como Paulo Freire (2001, p. 39) 
que “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 
se pode melhorar a próxima prática”. Nesse sentido, apresenta-
mos, a seguir, alguns tipos de tratamento do erro oral com a única 
intenção de fornecer aos professores de inglês em formação inicial 
ou continuada subsídios teóricos necessários que lhes possibilitem 
reflexões teoricamente informadas sobre sua própria prática. 

Existem dois grandes grupos de tratamento do erro oral: o 
grupo dos tratamentos do tipo reformulador e os do tipo elicitativo 
(LIMA, 2004). Tanto os tratamentos do tipo reformulador quanto 
os do tipo elicitativo auxiliam a aprendizagem da LE, mas possuem 
características particulares. O professor deve conhecê-los para de-
cidir qual é o mais adequado em uma dada situação.

Os tratamentos do tipo elicitativo fornecem ferramentas aos 
aprendizes que os ajudam a identificar seus erros e a levá-los a 
se autocorrigirem a partir dos conhecimentos já adquiridos. Des-
se modo, são considerados mais eficientes para a aprendizagem 
porque levam os próprios aprendizes a refletirem e buscarem na 
memória o conhecimento necessário para a autocorreção.

O Quadro 1, a seguir, expõe, explica e exemplifica tratamen-
tos do tipo elicitativo.
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Quadro 1: Tipos de tratamento elicitativo

Nome do 
tratamento Explicação Exemplo

Pedido de 
esclarecimento

O professor demonstra que não 
entendeu o enunciado e espera 
que o aluno reformule sua fala.

Aluno:    He braked it.      
Prof.:      Sorry?

Feedback 
metalinguístico

O professor faz perguntas ou 
comentários relacionados com 
a formação correta do enun-
ciado.

Aluno:    He braked it.
Prof.:      Past of brake?  
Irregular verb …

Elicitação
O professor indica que há erro, 
reformula parte do enunciado e 
aguarda que o aprendiz com-
plete seu enunciado.

Aluno:   She braked it.      
Prof.:      No, no that. She ...

Repetição

O professor repete o enuncia-
do do aprendiz, chama sua 
atenção ao destacar o erro por 
meio de entonação e aguarda 
a correção.

Aluno:    She braked it.
Prof.:      She BRAKED?

Sinalização 
paralinguística

O professor indica que o enun-
ciado contém erro por meio de 
linguagem corporal, como ges-
tos ou movimentos faciais. 

Aluno:   She braked it.
Prof.:      balança 
negativamente a cabeça e 
aponta com o polegar para 
trás indicando passado.

Fonte: as autoras

Os tratamentos do tipo reformulador apenas fornecem a for-
ma correta ao aprendiz e assim não lhe propicia reflexão que leve à 
autocorreção e amplie seus conhecimentos linguísticos. 

O Quadro 2, a seguir, exibe, descreve e ilustra tratamentos 
do tipo reformulador.

Quadro 2: Tipos de tratamento reformulador

Nome do 
tratamento Explicação Exemplo

Correção explícita
O professor demonstra que há 
erro e fornece a forma correta.

Aluno: She braked it.      
Prof.:   No,you shold say she 
broke it.

Recast O professor reformula e corrige 
o enunciado.

Aluno:    She braked it.
Prof.:      Broke. She broke it.

Fonte: as autoras
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Diversos estudos revelam que recast é o tratamento mais co-
mumente usado nas aulas de LE. Os estudos também demonstram 
que esse tipo de tratamento é o menos eficaz por não permitir que o 
próprio aprendiz se autocorrija a partir de seu conhecimento (LYS-
TER; RANTA, 1997; LYSTER, SAITO, SATO, 2013). Para Lima e 
Menti (2004, p. 132) “o uso frequente de recasts em diferentes con-
textos de sala de aula deve ser devido ao fato de esses movimentos 
corretivos serem menos intrusivos e agressivos, pois podem prover 
feedback de modo mais sutil”. 

Lyster (2001) alerta para a ambiguidade do recast porque o 
aprendiz pode não perceber que foi corrigido. Em outras palavras, 
um recast pode ser entendido pelo estudante como uma simples 
repetição de seu enunciado. O professor de LE precisa, portanto, 
estar atento a suas ações, pois o aprendiz necessita ter clareza dos 
movimentos de seu professor para saber se, por exemplo, aquilo 
que ele entendeu como uma simples repetição corresponde à falta 
de compreensão de seu professor ou a provimento de tratamento a 
algum erro verbalizado.

Queremos dizer com isso que o professor de LE tem uma ta-
refa multifacetada, pois a um só tempo ele deve tratar o erro, não 
intimidar seu aluno e agir sutilmente, mas ter a sensibilidade de 
fazê-lo de modo a que o tratamento seja percebido. Caso contrário, 
o aluno perde a oportunidade de aprender.

Nesse ponto da discussão, consideramos relevante ressaltar 
que não advogamos pelo uso de algum tratamento em específico. 
Pelo contrário: cabe ao professor, alicerçado em subsídios teóricos 
e no conhecimento que tem sobre seus alunos, decidir quais trata-
mentos fornecer, a quem e quando. Uma sinalização paralinguísti-
ca, por exemplo, pode não ser rapidamente compreendida e, nesse 
caso, a dinâmica da aula seria prejudicada se o professor continu-
asse a sinalizar e esperar por muito tempo. Além de possivelmente 
causar constrangimento no aluno.
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Compete ao professor criar em sua sala de aula um ambien-
te harmônico, onde seus estudantes queiram estar engajados em 
atividades que ampliem suas oportunidades de uso e, consequente-
mente, aprendizagem da LE. Para tanto, é necessário que a atmos-
fera da sala de aula seja respeitadora e que os professores tratem 
os erros de seus alunos sem provocar embaraços ou intimidações. 

Barros (2013, p. 747) afirma que “a atividade do professor 
não se limita ao que é realizado por ele em situação de trabalho, 
mas pressupõe o que ele não chega a realizar, o que se omite a fa-
zer, o que desejaria ter feito”. Nesse sentido, alertamos para o fato 
de que um professor de LE precisa atentar para o tratamento do 
erro oral em sua sala de aula, pois aquilo que ele se omite a fazer 
também pode ter reflexos na aprendizagem do aluno. Queremos 
dizer com isso que, se o professor é um mediador do processo de 
aprendizagem, suas omissões em prover tratamento para o erro 
oral podem ser interpretadas pelo aprendiz como confirmações de 
suas hipóteses. 

Finalmente, apoiadas na literatura da área, especialmente 
Ellis (2009), recomendamos aos professores de inglês como LE que:

1.  Não tenham receio de corrigir os erros de seus alunos, 
pois o tratamento do erro oral é útil para a aprendizagem;

2.  Garantam que os alunos compreendam que estão sendo 
corrigidos;

3.  Variem os tipos de tratamento e adaptem o tipo ao aluno 
que está sendo corrigido; 

4.  Monitorem o quanto a correção provoca ansiedade no alu-
no e, caso necessário, alterem o modo de tratar o erro para 
garantir que a ansiedade não prejudique a aprendizagem;

5.  Conciliem o tratamento à atividade proposta: um erro du-
rante exercício com foco em um som específico da língua 
exige um tratamento diferenciado de um erro cometido 
durante uma tarefa na qual haja discussão sobre eleições 
presidenciais, por exemplo. 
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Não compreendemos a formação inicial ou continuada de 
professores de LE em um modelo tecnicista. Portanto, essas reco-
mendações não devem ser entendidas como prescrições, pois nossa 
intenção é que sejam úteis para reflexão na ação.

4 Considerações finais

Este trabalho, apoiado na literatura da Linguística Aplicada, 
visa a contribuir para a formação inicial e continuada de professo-
res de inglês como LE, mais especificamente quanto ao tratamento 
do erro oral, pois apesar de este ser tema relevante para o processo 
de ensino e aprendizagem de LE, é ainda pouco explorado em cur-
sos de Letras e em programas de formação continuada. 

Ao longo do texto buscamos estimular o professor a compre-
ender o tratamento do erro oral como parte importante do processo 
de aprendizagem. Expusemos com explicações e exemplificações 
alguns tipos de tratamento elicitativos e reformuladores, e desta-
camos aspectos merecedores de atenção na sala de aula de LE. 

O tratamento do erro oral é um fenômeno complexo que en-
volve variáveis, tais como as necessidades específicas de um deter-
minado aprendiz, o tipo de atividade envolvida, a ansiedade que a 
correção pode provocar. Apesar de sua complexidade, o professor 
não pode negar aos aprendizes a oportunidade de aprendizagem 
que o tratamento de seus erros lhes possibilita. 

Dada a complexidade do tema, consideramos indispensável 
que cursos de Letras e programas de formação continuada abor-
dem o tema – tratamento do erro oral – e divulguem as pesquisas 
recentes, pois é necessário que os professores de LE, e não só os de 
inglês, estejam academicamente preparados para tomar decisões 
teoricamente informados de modo a colaborarem com a aprendiza-
gem de seus alunos.  

Esperamos que este trabalho incentive o debate e sirva de au-
xílio para professores de inglês como LE refletirem sobre suas pró-
prias práticas, para teoricamente lidarem com o tratamento do erro 
oral de modo a criar experiências de aprendizagem satisfatórias.
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1 Introdução

A falta de empatia, de respeito, de generosidade e de pensa-
mento/trabalho coletivo é um assunto bem abordado em tempos 
atuais. Percebe-se claramente em sala de aula que os alunos se 
apresentam com muita dificuldade em colocar-se no lugar do outro, 
imaginar como é a vida do outro, e respeitar as diferenças que se 
encontram em salas de aulas tão heterogêneas. 

Uma prova de que isso ocorre é apresentada pela repórter 
Sabine Righetti (2015) que aponta que “o problema da educação 
brasileira não é conteúdo, mas indisciplina”. Isso quer dizer que a 
empatia e o respeito com o professor – membro da sociedade, assim 
como os demais colegas – também é afetada. Há ainda a falta de 
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compreensão de que esses momentos de sala de aula, sejam eles 
momentos formais de aprendizado ou informais, farão falta pos-
teriormente, na vida adulta, ou até mesmo no final do ano letivo. 

Ainda, de acordo com a repórter “o que se vê nas escolas hoje 
em dia são alunos desestimulados com conteúdos distantes da sua 
realidade, professores sem autonomia e sem autoridade (e sem bo-
letim escolar) e falta de perspectiva futura do jovem”. Eis a impor-
tância de trabalhos em sala de aula que propiciem reflexões sociais 
e que trazem à tona a realidade do estudante ou assuntos de seus 
interesses.   

2 Passos de uma aula de leitura

Em uma aula de leitura há aspectos/momentos que precisam 
ser considerados em sua preparação.  Segundo Tomitch (2009), a 
aula de leitura precisa ser dividida em três momentos: pré-leitura, 
leitura e pós-leitura, momentos estes que precisam ser bem plane-
jados tendo em vista que cada um tem uma finalidade para que ao 
final se possa alcançar o objetivo esperado. 

O primeiro momento, a pré-leitura, é de suma importância 
pois é o quando os alunos ainda não possuem o texto a ser traba-
lhado. O professor deve trazer atividades que tenham relação com 
o tema do texto escolhido. Muitas vezes, as atividades de pré-leitu-
ra são um “chamarisco” para o tema a ser trabalhado posterior-
mente. Segundo Tomitch (2009),

alguns exemplos de atividades de pré-leitura incluem uma discussão 
prévia sobre o texto a ser lido, a exploração de uma figura que repre-
sente o conteúdo do texto, a apresentação do trecho de um filme, ou 
uma música, cujo tema seja relevante ao assunto tratado no texto, ou 
ainda trabalho contextualizado que envolva as palavras-chave do tex-
to, entre várias outras possibilidades. (p. 195)

Nesse momento, o aluno fará uso de seu conhecimento pré-
vio, ou seja, das experiências que ele já teve, dos conhecimentos e 
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informações adquiridas previamente sobre o assunto que está sen-
do trabalhado. Assim, quando o aluno tiver em mãos o texto ficará 
mais fácil para ele fazer inferências, levando em conta que cada 
aluno tem suas próprias vivências e são elas que ajudam a compor 
esse tipo de conhecimento.

Após esse processo de pré-leitura, o aluno recebe o texto para 
a leitura. Esse momento é chamado de leitura ou durante a leitura. 
Vale ressaltar a necessidade de um bom planejamento nessa etapa1 
para que não seja apenas um momento de tradução ou de uma sim-
ples decodificação de signos. O momento de leitura é muito mais do 
que isso. O professor precisa incluir atividades nesse momento que 
tenham significado frente ao texto. Nesse sentido, Tomitch (2009) 
aponta que “…o professor deve procurar incluir atividades que au-
xiliem e sirvam como “guia” na compreensão do texto” uma vez 
que “o leitor aprendiz vai para o texto a cada momento, com um ou 
mais objetivos específicos em mente”. 

Há diversas atividades que podem ser elaboradas para obter 
boa compreensão do texto. As tradicionais perguntas de compreen-
são e as de múltipla escolha são exemplos de atividades que podem 
ser utilizadas nesse processo. Essas atividades, quando elabora-
das, devem sempre levar em consideração o nível dos estudantes, 
a idade e, também, os diversos estilos de aprendizagem que com-
põem a sala de aula atual.

A fase de pós-leitura é o terceiro e o último momento em uma 
aula de leitura. Podemos dizer que essa fase é o ápice da aula, pois 
é nesse momento que o aluno coloca em prática o que foi aprendido. 
Tendo isso em vista, Tomitch (2009) relata que o “objetivo da pós-
-leitura é consolidar o que foi aprendido, fazer  com que os alunos 
utilizem o que foi aprendido em situações que lhes sejam relevan-
tes, como por exemplo, projetos, novas discussões, pesquisas sobre 
o assuntos, etc.” Nesse âmbito, quando se elabora uma atividade de 

1 É claro para todos que todas as etapas de uma aula precisam ser bem planejadas, mas 
aqui ressaltamos essa informação pois o momento de leitura é de suma importância para 
o desenrolar de toda a sequência didática.
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pós-leitura, deve-se levar em consideração que a atividade precisa 
ter significado para o aluno, ou seja, o aluno tem que perceber que 
a atividade é relevante e tem significado no seu dia a dia, afinal, é 
através de experiências que o aprendizado ocorre (BONDÍA, 2002).

3 Estratégias de leitura

Davies (1995) apresenta algumas estratégias de leitura que 
facilitam a compreensão dos textos. As duas principais estraté-
gias, as quais utilizaremos na sequência didática, são chamadas 
de skimming e scanning. A primeira trata-se de uma leitura rápi-
da e contínua, sem parar nas expressões desconhecidas e compre-
endendo o texto através do contexto. Essa estratégia é utilizada, 
principalmente, para desvendar o assunto do texto. Já a segunda, 
trata-se de uma leitura em busca de informações específicas, por 
exemplo, datas, nomes e lugares.

Outra estratégia citada por ele é a leitura laboriosa, através 
da qual os leitores dão atenção às palavras e aos aspectos formais 
da linguagem para compreender o texto com profundidade. Nessa 
estratégia, é comum a releitura para compreender aspectos que 
ficaram para trás na primeira leitura. 

4 A sequência didática

Para a elaboração desta sequência didática, após a delimi-
tação do tema, buscou-se um texto autêntico que pudesse ser rela-
cionado com questões de empatia e da prática do bem ao próximo. 
O texto a ser trabalhado é uma notícia do site da Universidade de 
Minessota (University of Minnesota) de 2015.  

Como vimos anteriormente no item 1, a sequência a seguir 
é dividida nas três etapas citadas por Tomitch (2009), sendo elas 
pré-, leitura e pós-leitura.  
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4.1 As atividades de pré-leitura

Inicia-se a aula com questionamentos orais sobre o tema do 
texto. Dessa forma, os alunos podem fazer uso do conhecimento 
prévio sobre o assunto determinado e, também, discutir sobre ele. 

4.1.1 Questões orais

– Do you know what a genetic disease is?
– What kind of genetic disease do you know?
– Have you done anything to help other people recently? If 

yes, what was it?
– What could you do to make the difference in other people’s 

lives?

4.1.2 Estudo do vocabulário

Divide-se a turma em dois grupos e entrega-se para cada 
grupo as palavras abaixo e as definições. Cada grupo precisará en-
contrar a definição correta de cada palavra e colocá-las juntas.

Hope Espera baseada na possibilidade de que algo que se deseja muito 
aconteça

Stem cells células com capacidade de gerar uma cópia idêntica de si mesma.
Donor A pessoa que faz uma doação
Heal Restaurar a saúde física/mental de; curar ou curar-se

Management Ato de administrar, dirigir algo ou alguém.
Swap out Pôr no lugar de
Genome Conjunto completo de cromossomos derivado de um dos genitores

Researcher O indivíduo que faz pesquisa(s)
Lead Dirigir como líder. Chefiar.
Bone 

marrow tecido líquido que ocupa o interior dos ossos.

Skin tecido que recobre o corpo do homem e dos animais
Deadly sujeito à morte
Fall off perder o equilíbrio, levar uma queda
Blister Fazer, causar bolhas
Arms Primeira parte do membro superior do homem.
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4.2 Atividade de leitura

4.2.1 Leitura (skimming)

Entrega-se o texto aos estudantes e solicita-se que eles o 
leiam utilizando a estratégia de leitura skimming. Desse modo, não 
haverá pausa para sanar dúvidas de vocabulário. Estabelece-se o 
tempo de três minutos para a leitura. Em seguida, questiona-se:

– What is the text about?
– Where do you think is this text from?
– What kind of people can be the writer of it?
– What were the writer’s intentions when she/he wrote it?
– What kind of people this text was written for?
– What is your reaction to the content of this text?

4.2.2 Leitura laboriosa

Para a compreensão do texto, os alunos fazem a leitura labo-
riosa e, em seguida, respondem às questões de compreensão.
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We All Would Fly
May 22, 2015

Anton Delgado, five years old, recently arrived in Minneapolis from Texas. He 
wears a protective mask and bandages over his arms. He must. His skin is so 
delicate that even normal contact makes it blister and fall off.
Anton is one of the “butterfly children”—those who suffer from the rare and 
deadly epidermolysis bullosa, commonly known as EB.
Anton and his parents came here because the University of Minnesota 
Children’s Hospital is the only place in the world that offers a bone marrow 
transplant therapy for EB.
Pioneering Treatment, Multidisciplinary Team
“EB, in its most severe forms, destroys who you are,” says Dr. Jakub Tolar, 
who leads the U team that’s working with Anton. “There are two hundred 
children born today in the United States that, because of a genetic disorder, 
will not see their fifth birthday.”
EB is not yet curable, but the U’s transplant therapy is bringing children and 
families hope—stem cells from a healthy donor help reduce blistering and 
heal a patient’s skin.
U physicians carry out transplant therapy about five times a year. The 
multidisciplinary therapy team is extensive. It includes specialists in 
dermatology, infectious disease, anesthesiology, pediatric surgery, 
gastroenterology, nephrology, and nutrition and pain management.
A Treatment for All Genetic Disorders?
U researchers are now exploring a new way to treat EB–genome editing. The 
idea is to go into a gene and swap out “errors” for the correct information, 
enabling the gene to perform normally.
The promise is immense. “Genome editing has the potential to treat or cure 
thousands of genetic conditions that affect 10 percent of Americans,” says 
Tolar. “Any genetic disorder, in principle, is treatable. Perhaps curable.”

Available at: https://twin-cities.umn.edu/news-events/we-all-would-fly 

4.2.3 Compreensão do texto  

Entrega-se as atividades abaixo para os estudantes e solici-
ta-se que as respondam.
1- Answer the questions according to the text.
a) What is the Anton Delgado’s genetic disease?

He has epidermolysis bullosa, commonly known as EB.
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b) Can he be cured?
EB is not yet curable, but the U’s transplant therapy is bringing 
hope.

c) In the text, the family went to the University of Minnesota. 
What did they look for?
Anton and his parents went to the University of Minnesota Chil-
dren’s Hospital because is the only place in the world that offers 
a bone marrow transplant therapy for EB.

d) Generally, how long children with some genetic disorder can 
live?

 There’s no specific age, but the text said that children with genet-
ic disorder maybe couldn’t reach five years old.

e) Why are children with this kind of disease called “Butterfly chil-
dren”?

 Because they wear a protective mask and bandages over his arms 
like a cocoon and their skin is so delicate like butterfly wings.

2 - According to the text, write (T) for true and (F) for false and 
correct the false ones.
(F)  As células-tronco de um doador saudável ajudam na redu-

ção da dor e da pele.
(T)  A alteração do Genoma tem o potencial de tratar ou curar 

milhares de condições genéticas que afetam dez por cento 
dos americanos.

(T) A pele de uma pessoa com essa desordem genética é muito 
delicada e o simples contato com ela ocasiona em bolhas e 
faz com que a pele caia.

(F) Anton Delgado sempre utiliza uma máscara protetora e fai-
xas ao redor de seu corpo.
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(F) O time da terapia multidisciplinar é composto por derma-
tologistas, infectologistas, pediatras, neurologistas e nutri-
cionista

Corrections:
As células-tronco de um doador saudável ajudam na redução 
do aparecimento de bolhas e a cura da pele do paciente.                                                                                                                      
Anton Delgado sempre utiliza uma máscara protetora e fai-
xas ao redor de seu braço.
O time da terapia multidisciplinar é composto por dermato-
logistas, infectologistas, anestesistas, pediatra cirúrgico, gas-
troenterologista, nefrologista e nutricionista.

4.3 Atividade de pós-leitura

4.3.1 Criação de uma campanha/slogan para 
encorajar ao transplante de medula óssea

Divide-se os estudantes em grupos. Cada grupo criará uma 
campanha/ slogan para encorajar o transplante de medula óssea 
(a doação de medula óssea é uma possibilidade de cura para crian-
ças que têm a doença citada no texto). Mostra-se algumas imagens 
para exemplificar a produção dos alunos. Discutir-se-á alguns as-
pectos relevantes com os alunos antes da elaboração das ativida-
des, como por exemplo:

– Be a healthy person.
– The difficulty in meeting a suitable donor.
– Donation is an act of solidarity and love of neighbor.
– The bone marrow transplant is the only cure for some di-

seases.
Esta atividade pode ser feita tanto em sala de aula quanto 

em um laboratório de informática, dependendo das condições da 
instituição.

Após a elaboração da atividade, os alunos apresentarão suas 
campanhas/slogans com os colegas e que, posteriormente, poderá 
ser exposto na escola também.
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5 Conclusão

A busca pelo conhecimento da língua aliada às situações cor-
riqueiras e sociais torna-se um instrumento de grande valor para 
a formação dos estudantes. Como Bondía (2002) deixa bem claro, 
o indivíduo somente compreende/aprende aquilo que vivencia, que 
experiência, e também, aquilo que faz sentido à sua vida.

Dessa forma, a sequência didática apresentada neste artigo 
também apresenta valor, uma vez que faz com que os estudantes 
utilizem a língua inglesa em situações reais de uso, conheçam no-
vos vocabulários, criem situações.  Ao mesmo tempo em que uti-
lizam a língua alvo (neste caso a língua inglesa), refletem sobre 
questões sociais, colocam-se no lugar do outro e, assim, experien-
ciam novas situações, novos sentimentos.

Acredita-se que é através de situações como esta que a gera-
ção egocêntrica de que falamos no início deste trabalho começará a 
perceber a importância da empatia, do respeito, do cuidado com o 
outro e, quem sabe, teremos um mundo melhor para as próximas 
gerações.
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TRADUÇÃO DE LIBRAS NA  
PÓS-GRADUAÇÃO:  

DESAFIOS DA INCLUSÃO  
DE DISCENTES SURDOS 

Juliana Sanches dos Santos*

1 Introdução

O ingresso de surdos nas Universidades provocou a deman-
da de um novo papel para o Intérprete de Língua de Sinais (ILS) 
que passou a desempenhar, também, o papel de tradutor (TILS). 
O processo tradutório envolve culturas e, no caso dos TILS, passa 
por modalidades de língua e de culturas diferentes. A Libras é a 
primeira língua do surdo e o português escrito é considerado a se-
gunda língua. 

Vejamos um trecho citado por Lodi e Almeida (2010, p. 97):

Escrita do Surdo: Esta sorte não ocorreu história do Brasil. Imperial 
Instituto de Surdos-Mudos (hoje Instituto Nacional de Educação de 
Surdos – INES) primeira escola para surdos também idealizador por 
surdo estudante Instituto em Paris. Rocha (2008) escreveu que Huet 
ficou surdo 12 anos por causa sarampo. Plano de criação escola deta-
lhes apresentada Dom Pedro II mostra ele conhecia realidade Brasil e 
contatos com autoridades antes entregar carta de relatório para impe-
rador (22 de junho de 1855). [...]
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Pode-se observar, nesse fragmento do texto, os processos de 
interlíngua presentes. Estão claros, entretanto, os sentidos do tex-
to. As condições linguísticas e culturais do surdo, de aprendiz de 
segunda língua, nem sempre foram respeitadas na escola. Muitas 
vezes a sua produção textual escrita fica prejudicada, levando o 
surdo acadêmico a buscar os serviços do TILS para a tradução de 
escrita. 

Tradução: Esta mesma sorte não ocorreu no Brasil, embora o Impe-
rial Instituto de Surdos-Mudos (hoje Instituto Nacional de Educação de 
Surdos – INES), primeira escola para surdos em nosso país, também 
tenha sido proposto por um surdo ex-aluno do Instituto Nacional de 
Surdos-Mudos de Paris – E. Huet. Segundo Rocha (2008), Huet ficou 
surdo aos 12 anos de idade em decorrência de sarampo, e todas as refe-
rências e detalhamento do plano de criação de uma escola para surdos 
apresentada por ele a Dom Pedro II, demonstram que ele tinha conhe-
cimento prévio da realidade brasileira e contatos com as autoridades 
do Império antes da data de elaboração do documento – 22 de junho de 
1855. [...]” (ALMEIDA, 2010, p. 17)

A linguagem acadêmica e o registro mais formal, caracte-
rísticos da pós-graduação, apresentam alta densidade lexical e as 
estruturas sintáticas mais típicas da linguagem escrita do que da 
linguagem falada. Há muitos conceitos abstratos relacionados às 
teorias estudadas, e isso requer do TILS uma habilidade de tran-
sitar com segurança entre registros, conceitos e formatos, exigidos 
neste tipo de atuação. 

Nesse sentido, este trabalho visa problematizar o processo 
tradutório de textos acadêmicos de surdos pós-graduandos usuá-
rios de Libras. Onde se situa o TILS, neste processo? Qual a for-
mação necessária para desempenhar esta tarefa? Assim, a questão 
principal que norteia a pesquisa é “Como estão sendo feitas as tra-
duções de textos de surdos para a Língua Portuguesa em trabalhos 
acadêmicos na pós-graduação?” E como objetivo geral, compreen-
der os desafios e as negociações que envolvem a tradução de textos 
acadêmicos de surdos pós-graduandos.
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Este trabalho se filia aos Estudos Culturais e aos Estudos da 
Tradução, ambos campos interdisciplinares que possibilitam arti-
culações entre si. Os Estudos Culturais são um campo de pesquisa 
que procura compreender como a cultura constitui e é constituída 
pelas relações de poder. Assim, acredita-se que todos os sujeitos 
são atravessados pelas culturas. Os estudos surdos contribuirão, 
também, como base teórica: pois é preciso compreender o contexto 
sócio-cultural no qual as práticas de tradução se fazem, este se 
constituindo enquanto um programa de pesquisa (Skliar,2005) no 
qual as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a histó-
ria, a arte, as comunidades e as culturas surdas são entendidas a 
partir da diferença, a partir do seu reconhecimento político.

2 Metodologia

Como pesquisa exploratória –  a fim de desenhar um panora-
ma geral da tradução de Libras na pós graduação no sul do país e 
de compreender o contexto no qual essa se dá – apliquei um ques-
tionário através do Google Forma, uma ferramenta que permite 
criar questionários online. O questionário foi vinculado à rede so-
cial Facebook, contatando os TILS (adicionados no perfil particular 
da pesquisadora) através do bate-papo Messenger. Dentre estes, 16 
profissionais responderam ao questionário. 

Após a aplicação dos questionários, aprofunda-se a pesquisa. 
Utilizei a entrevista qualitativa por entender que esta aproxima o 
pesquisador da situação a ser investigada através dos entrevista-
dos: “A entrevista qualitativa, pois, fornece os dados básicos para 
o desenvolvimento e a compreensão das relações entre os atores 
sociais e sua situação.” (GASKELL, 2000, p.65). Entendendo a en-
trevista como um gênero discursivo dialógico (ARFUCH, 1995), os 
dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas 
com TILS que atuaram na tradução de textos de pós-graduandos 
surdos. Os estudos culturais permitem uma metodologia híbrida e 
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variada. Por isso as análises se dão pela ótica discursiva, agregan-
do-se também a luz dos Estudos da Tradução para os processos de 
tradução relatados nas entrevistas. Inicialmente, faço uma análise 
inicial dos documentos oficiais que elencam as atividades, as atri-
buições e a formação exigida dos TILS. As entrevistas acontece-
ram com aqueles que traduziram dissertações ou teses vinculadas 
à universidades federais do Rio Grande do Sul, nos últimos 6 anos. 
Não me proponho a analisar o resultado da tradução e nem a rea-
lizar análises contrastivas entre o texto inicial e o texto traduzido, 
mas sim avaliar o processo dos atos tradutórios. 

3 Considerações sobre Tradução e 
Interpretação de Libras:

No começo, a tradução e a interpretação de Libras era uma 
tarefa informal desempenhada por voluntários e familiares, e 
geralmente ocorria em ambientes religiosos. (QUADROS, 2004,  
p. 14). À medida que o movimento surdo toma maiores proporções, 
impulsiona a constituição desta atividade como uma atividade pro-
fissional. Outro fator importante foi, segundo Quadros (2004), o re-
conhecimento da Língua de Sinais em cada país. Assim, conforme 
esta passa a ser reconhecida como língua, os surdos passam a ter 
garantias de acesso a ela enquanto direito linguístico.  

Para muitos, as competências e os conhecimentos necessários 
para o desempenho da função de TILS são desconhecidas. Acredi-
tam que qualquer pessoa que saiba Libras pode desempenhar tal 
função. Por isso, é importante deixar claro que a pessoa que irá 
atuar como intérprete deve ser qualificada; certamente deverá ter 
competência linguística, ou seja: dominar a Língua de Sinais (Li-
bras) e a língua falada no país (no caso do Brasil, a Língua Portu-
guesa). Além disso, é necessário conhecer as culturas envolvidas, 
conhecer as técnicas de tradução e de interpretação (competência 
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tradutória), respeitar um código de ética que compreende neutra-
lidade, sigilo, fidelidade e imparcialidade; estar disposta a buscar 
o conhecimento sobre os termos, os conceitos e os sinais da área 
em que vai atuar (competência referencial), entre outros conhe-
cimentos e competências, adquiridos pela experiência, através da 
prática.

Embora qualquer falante bilíngue possua competência comunicativa 
nas línguas que domina, nem todo bilíngue possui competência tradu-
tória. A competência tradutória é um conhecimento especializado, inte-
grado por um conjunto de conhecimentos e habilidades, que singulariza 
o tradutor e o diferencia de outros falantes bilíngues não tradutores. 
(ALBIR, 2005, p. 19).  

A profissão de Intérprete de Língua de Sinais vem se cons-
tituindo como tal no Brasil desde os anos 90, e foi regulamentada 
em 1º de setembro de 2010 através da lei nº12.319, passando a 
integrar a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO1, conforme 
descrição a baixo: 

Descrição Sumária: Traduzem, na forma escrita, textos de qualquer 
natureza, de um idioma para outro, considerando as variáveis cultu-
rais, bem como os aspectos terminológicos e estilísticos, tendo em vista 
um público-alvo específico. Interpretam oralmente e/ou na língua de 
sinais, de forma simultânea ou consecutiva, de um idioma para outro, 
discursos, debates, textos, formas de comunicação eletrônica, respei-
tando o respectivo contexto e as características culturais das partes. 
Tratam das características e do desenvolvimento de uma cultura, re-
presentados por sua linguagem; fazem a crítica dos textos. Prestam 
assessoria a clientes. (BRASIL-MINISTÉRIO DO TRABALHO E EM-
PREGO, 2009)

Embora o reconhecimento legal da profissão seja uma gran-
de conquista política para a categoria TILS, ela não é garantia de 
estes serem reconhecidos cotidianamente enquanto profissional 
em diferentes instituições, nem tampouco lhes traz melhorias nas 
condições de trabalho. Esta é uma luta que, além de individual e 
diária, também é coletiva e histórica, e vem sendo promovida pelas 

1 Cujo código da ocupação é 2614-25.



433

Juliana Sanches dos Santos

associações de TILS e pela Federação Nacional FEBRAPILS2, em 
conjunto com as entidades representativas da comunidade surda. 
A exemplo disso, nos dias atuais, há uma exigência pela qualidade 
do serviço por parte da comunidade surda, que está mais conscien-
te do papel do intérprete – dos seus limites e das suas posturas pro-
fissionais. O que os levou a almejar, juntamente com os TILS, uma 
formação de qualidade e em um nível mais alto do qual era exigida.

3.1 Formação do TILS

Lacerda (2010) comenta que o Tradutor Intérprete de Língua 
de Sinais é citado pela primeira vez em documentos oficiais no Bra-
sil apenas no final da década de 1990. É o responsável pela aces-
sibilidade de sujeitos surdos aos conteúdos tratados em espaços 
públicos e educacionais. Já a formação deste Profissional é citada, 
pela primeira vez, na Lei de Acessibilidade 10.098/00, no seu Art. 
18

O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes 
de escrita em braile, linguagem de sinais e de guias-intérpretes, para 
facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de 
deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.

Posteriormente, o decreto 5.626, que regulamenta a lei 
10.436, descreve com mais detalhes as funções do TILS e orienta 
também sobre a sua formação. A partir dele foi criado, em 2008, 
o primeiro curso de Bacharelado Letras Libras, visando a forma-
ção de TILS, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
na modalidade a distância, com 15 pólos espalhados em diferentes 
estados do país. A criação de tal curso é considerada uma gran-
de conquista. Pois, até o momento, a formação de TILS dava-se, 
muitas vezes, por cursos de capacitação de curta e média duração 
geralmente no formato de extensão universitária. 

2 Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-
Intérpretes de Língua de Sinais
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O capítulo V do decreto 5.626 aborda a formação, aponta a 
qualificação necessária para a atuação desse profissional em curso 
superior de bacharelado em tradução e em interpretação de Libras. 
Essa tem sido a principal lacuna da política pública nacional. O 
Decreto indica a formação em nível superior, mas os concursos pú-
blicos e as vagas ofertadas nas instituições federais de ensino são 
todas em nível médio. Apesar da lei e do decreto, este profissional 
é escasso, situação ainda pior em cidades do interior. Uma nova 
oferta de cursos que formem este profissional torna-se cada vez 
mais necessária (LEBEDEFF, SANTOS E SILVA, 2014, p.79). O 
que embasa a contratação ou os concursos que exigem nível médio 
são as características desse profissional, definidas pelo Artigo 19: 

I – profissional ouvinte, de nível superior, com competência e fluência 
em LIBRAS para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira 
simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, 
promovido pelo Ministério da Educação, para atuação em instituições 
de ensino médio e de educação superior; 

II – profissional ouvinte, de nível médio, com competência e fluência 
em LIBRAS para realizar a interpretação das duas línguas, de maneira 
simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de proficiência, 
promovido pelo Ministério da Educação, para atuação no ensino fun-
damental;

Para regularizar o exercicío profissional, o MEC criou, em 
2006, o Exame Nacional para Certificação de Proficiência na tra-
dução e interpretação da Libras/Português/Libras, denominado 
Prolibras. Para realizar esta prova, é necessário que o candidato 
seja fluente em Língua de Sinais, mas sem comprovar a conclusão 
de um curso de formação de TILS. Desta forma, o que tem aconte-
cido é que as pessoas que aprendem a Língua de Sinais no contato 
com os Surdos estão recebendo a certificação do Prolibras e atuan-
do em espaços educacionais. 

O curso de Letras Libras EAD da UFSC formou um total de 
389 alunos licenciados em 2010, e 312 bacharéis e 378 licenciados 
em 2012 (QUADROS, STUMPF, 2015, p. 10) e uma nova edição do 
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curso (em apenas três pólos) iniciou em 2014. Considerando-se que 
ainda há notícia de poucos cursos presenciais no país, este número 
de egressos não dá conta da formação de nível superior a ser exi-
gida para atuação nos cursos de graduação, segundo a nova lei a 
Lei Brasileira de Inclusão - LBI lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, 
artigo 28, que, especificamente, entra em vigor somente no ano de 
2019.

No inciso II do § 2º do artigo 28 afirma que “os tradutores e 
intérpretes da Libras, quando direcionados à tarefa de interpretar 
nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, de-
vem possuir nível superior, com habilitação, prioritariamente, em 
Tradução e Interpretação em Libras.”. Sendo que este inciso entra 
em vigor em 48 meses, a contar da publicação da lei. Ou seja: falta 
pouco menos de três anos para que isso se torne realidade, e não se 
observa aumento na oferta de cursos de graduação. 

A lei deixa brechas quando se refere somente à sala de aula 
e às demais atividades acadêmicas? Às atividades intrínsecas à 
pós graduação – como a participação em seminários, em pesquisas, 
na elaboração de trabalhos acadêmicos, nas saídas de campo –: a 
quem caberá interpretar/traduzir estas atividades? Será função 
dos intérpretes sem graduação a de fazer as traduções de textos 
fora da sala de aula, por exemplo?

Uma questão para ser discutida, posteriormente, é se, mes-
mo tendo cursado graduação, estará o TILS preparado para de-
sempenhar o papel de tradutor de textos acadêmicos elaborados 
por surdos. Há uma disciplina especifica que prepare o profissional 
TILS para esta prática de tradução?

3.2 O lugar do intérprete na inclusão dos surdos  

A presença do intérprete na sala de aula inclusiva é a possi-
bilidade de o surdo ter acesso aos conhecimentos na sua língua. No 
entanto, a sua simples presença não lhe dá garantia de aprendiza-
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gem significativa. A inclusão do surdo na universidade, como uma 
responsabilidade institucional, não torna o TILS o único agente 
desta prática:

A presença de um intérprete de língua de sinais não assegura que ques-
tões metodológicas, levando em conta os processos próprios de acesso 
ao conhecimento, sejam consideradas ou que o currículo escolar sofra 
ajustes para contemplar peculiaridades e aspectos culturais da comu-
nidade surda.” (LACERDA e POLETTI, 2000, p. 1) 

Neste sentido, a presença deste profissional não deve ser vis-
ta como mero comprimento legal, mas sim como parte de uma pro-
posta de inclusão, construída coletivamente. A presença do surdo 
requer mudanças não apenas na sala de aula, mas na instituição 
como um todo.  

4  Análises dos dados coletados 

Até o momento, foi realizada uma entrevista com um tradu-
tor intérprete de Libras, o qual identificarei como TILSP1 (baseado 
na sigla para Tradutor Intérprete de Língua de Sinais e Portu-
guês). Assim, aqui serão apresentados os resultados da pesquisa 
exploratória e as análises preliminares, baseadas na entrevista já 
realizada.

Os profissionais que responderam pertencem às Instituições 
Federais de Ensino Superior- IFES, entre elas os institutos Fede-
rais e as universidades federais da região sul do país. Apenas uma 
pessoa não estava vinculada a nenhuma instituição. E uma me res-
pondeu a questão inicial dizendo que atua como freelancer. Ainda 
houve uma pessoa que omitiu esta resposta. 

A maioria respondeu que atua na pós-graduação, o restante 
(que corresponde a cinco) disse já ter atuado em cursos de pós-
-graduação. Ao serem questionados se já realizaram a tarefa de 
traduzir textos acadêmicos produzidos por pós graduandos surdos 
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usuários de Libras, quatorze TILSP disseram já o ter realizado. 
Percebe-se que, em muitos casos, esta tarefa não é rotineira.

O questionário apontou que, dentro das instituições, é ofere-
cido o serviço de tradução de textos produzidos por surdos Acadê-
micos da pós-graduação. No entanto, os profissionais identificaram 
que a carga horária destinada a realização deste serviço é insufi-
ciente para a realização do trabalho. Talvez por isso nem sempre 
seja possível contar com os profissionais TILS das suas instituições 
de ensino. Por isso, muitas vezes, é demandada esta tarefa para 
TILS fora da instituição, custeando-se este trabalho com recursos 
próprios, tal como relata a TLSP1:

O Surdo 1 me procurou, nem sei como ele me descobriu, acho que co-
nhecia alguém que sugeriu meu nome, foi alguma intérprete com quem 
eu já tinha trabalhado[...] Então me contratou para traduzir a disserta-
ção de mestrado dele! O pré-projeto dele já estava feito e apresentado, 
a recém tinha sido aprovado no mestrado. Então, eu fiz todo o trabalho 
de tradução, desde do projeto de pesquisa. Fui para defesa da qualifi-
cação e depois a gente fez toda a dissertação, todas a transcrição das 
entrevistas que ele fez com surdos, toda a transcrição de Libras para 
Português: tudo isso eu fiz. A transcrição, a discussão e todas as outras 
partes, também.

O trabalho de tradução dos textos produzidos por surdos 
se realiza, principalmente, de duas formas: De Libras sinalizada 
para Língua Portuguesa escrita e da Língua Portuguesa escrita 
pelo surdo (como 2ªlíngua) para Língua Portuguesa padrão. Cons-
tituindo-se a primeira na forma mais utilizada pelo surdo1, tradu-
zido pela TILSP1, que fornecia para intérprete algumas anotações 
em Português como segunda língua, vídeos em Libras e sinalização 
ao vivo. Vale lembrar que as identidades surdas são heterogêne-
as e multifacetadas. Cada surdo é único, pois a sua identidade se 
constitui a partir das experiências vivenciadas e compartilhadas 
ao longo da sua vida (PERLIN, 2005). Portanto, o surdo acadêmi-
co, ao elaborar os seus trabalhos, podem se sentir mais à vontade 
para escrever em português como segunda língua ou em Libras. 
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Mas, geralmente, em ambos os casos, necessitam de tradução para 
modalidade escrita do português. 

A questão suscitada é: como se faz tipo de tradução? Muitos 
colegas relatam terem recebido pouca formação para exercer tal 
função, ou que não se sentem seguros ao exercê-la por não terem 
recebido formação. TILSP1 coloca: “Tinha muita coisa de mim, eu 
sempre tive mais facilidade com a escrita. Isso foi uma coisa par-
ticular da minha vida: sempre tive facilidade com a Língua Portu-
guesa, eu gosto de escrever.” 

Acredito que os TILS que costumam fazer este tipo de tradu-
ção – aqueles que geralmente são contratados pelos surdos exclu-
sivamente para realizar este trabalho ou que trabalham em insti-
tuições que oferecem este tipo de atendimento ao aluno – por sua 
vez se aventuram a aprender fazendo, ou usam as suas habilidades 
adquiridas fora do contexto de formação de TILS. 

Sobre quais recursos são utilizados para realizar o trabalho 
de tradução, a maioria respondeu que utiliza notebook ou compu-
tador como recursos tecnológicos, utilizando programas de edição 
de textos e de visualização de vídeos, Webcans ou filmadoras. Rea-
lizam pesquisas em bibliografias utilizados pelo autor, em dicioná-
rios, em dicionário de sinônimos, em banco de dados de sinais, em 
glossários. Tal como relatou um dos informantes do questionário:

Utilizo o Computador apenas. Abro duas janelas: uma delas com o 
vídeo do surdo e uma com o Word, onde vou traduzindo. Em caso de 
traduções-revisões, trabalho diretamente no Word em cima do texto já 
escrito pelo surdo. Me reúno com os surdos para tirar dúvidas, escla-
recimento de quaisquer questões que vão surgindo no transcorrer do 
processo de tradução.

Foram apontados como fatores importantes neste processo 
o apoio do colega TILS, a troca entre intérpretes, estar a par do 
assunto, e ter a presença ou poder consultar o aluno surdo que 
produziu o vídeo ou o texto. 
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5  Considerações finais 

Pela demanda instaurada diante da inserção de surdos nos 
programas de pós graduação, o principal desafio do tradutor-intér-
prete de Libras é o de que este precisa passar por diferentes expe-
riências de traduções. Eco (2007) ressalta que é difícil a função dos 
tradutores, pois não se trata tão simplesmente de tentar “dizer a 
mesma coisa em outra língua”, mas sim de que se trata da tenta-
tiva de dizer “quase a mesma coisa”. E, devido à falta de formação 
para este tipo de trabalho, nessa vertente, o tradutor-intérprete 
necessita vivenciar práticas tradutórias. No intuito de aprimorar 
as suas escolhas semântico-pragmáticas, evidenciando as suas ha-
bilidades e competências linguísticas para o processo de tradução.

Embora a tradução de textos acadêmicos de surdos pós-gra-
duandos seja uma prática em crescimento, reflexões e discussões 
teóricas sobre esta temática ainda são escassas e carecem de apro-
fundamento, feito através de mais pesquisas. Para que o trabalho 
seja aprimorado e pensado dentro da instituição à qual o acadê-
mico é vinculado, o trabalho conjunto, que deve ser desenvolvido 
junto aos surdos, orientadores e instituição, no sentido de trazer à 
tona discussões que ainda não possuem referências anteriores na 
prática de interpretação e de tradução de língua de sinais. 
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Dicionários para aprendizes na 
lexicografia hispânica: Señas 
(2001), Salamanca (1996) e 

Espasa Calpe (2002)

Laura Campos de Borba*

1 Introdução

No âmbito do ensino de línguas estrangeiras, um dos obje-
tivos a serem alcançados é a autonomia dos estudantes durante o 
processo de ensino-aprendizagem, desde a Educação Básica (con-
forme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Mé-
dio (BRASIL, 2000) à Educação Superior em cursos de Letras, por 
exemplo (segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 
de Letras (CNE/CES 492/2001). Em palavras gerais, a autonomia 
na aprendizagem consiste na capacidade do estudante de fazer-se 
responsável pelo próprio processo de aprendizagem, manifesta so-
bretudo através da tomada de iniciativas em prol dessa aprendi-
zagem (RICHARDS; SCHMIDT, 2002, s.v. learner autonomy). Um 
dos meios pelos quais se pode alcançar uma autonomia na aprendi-
zagem de línguas consiste na escolha e emprego de um material di-
dático adequado ao nível de aprendizagem do estudante e às suas 
necessidades. Os livros didáticos, as gramáticas e os dicionários 
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de língua são exemplos de materiais que podem contribuir para 
o desenvolvimento de uma autonomia nos estudantes de línguas. 

No âmbito do ensino-aprendizagem de espanhol como língua 
estrangeira (ELE) no Brasil, mais especificamente, dentre os três 
tipos de materiais didáticos passíveis de auxiliar no desenvolvi-
mento de uma autonomia na aprendizagem, o menos conhecido 
entre os estudantes brasileiros de ELE é o dicionário. Há basica-
mente três grandes classes de dicionários na lexicografia hispâni-
ca: dicionários bilíngues, dicionários monolíngues para falantes de 
nativos de espanhol e dicionários monolíngues para estudantes de 
ELE. Destas, as duas primeiras apresentam diversas obras lexi-
cográficas correspondentes. No entanto, no que concerne à classe 
dos dicionários monolíngues voltados para aprendizes de ELE, o 
escopo de obras publicadas ainda é restrito1. Existem apenas três 
dicionários para aprendizes de ELE: 1) o Diccionario Señas para 
la enseñanza de la lengua española para brasileños (Señas, 2001); 
2) o Diccionario Salamanca de la lengua española (Salamanca, 
2006)2; e 3) o Diccionario de la lengua española para estudiantes de 
español (Espasa Calpe, 2002).

O objetivo do presente trabalho é verificar em que medida 
cada obra poderia auxiliar o estudante brasileiro de espanhol de 
níveis mais avançados no seu processo de aprendizagem da língua. 
Para tanto, dividimos a exposição em duas partes. Na primeira 
(seções 2 e 3), serão introduzidas e comentadas as características 
de um dicionário de aprendizes, com seus componentes canônicos 
e função. A segunda parte (seção 4), por sua vez, será reservada à 
análise dos dicionários propriamente dita.

1 Em outras tradições lexicográficas, como a de língua inglesa, por exemplo, há diversas 
obras compiladas com o objetivo de auxiliar os aprendizes de inglês como língua 
estrangeira (cf. exemplos na seção 2).

2 Ao contrário do que fora indicado no título, a edição a ser analisada é a que foi publicada 
no ano de 2006.



444

Dicionários para aprendizes na lexicografia hispânica: Señas (2001), Salamanca (1996)...

2 Características de um dicionário de 
aprendizes

Os dicionários de aprendizes de uma língua se inserem no 
campo da lexicografia pedagógica. São obras compiladas para au-
xiliar os estudantes que já passaram dos níveis iniciais de ensino-
-aprendizagem de uma língua estrangeira. Sua função é auxiliar 
estes estudantes a executar tarefas de compreensão e de produção 
na língua estrangeira em questão. Essa classe de obras organiza 
suas informações a partir do signo-lema (palavra em negrito) para 
a definição (e demais informações, como informações gramaticais, 
exemplos, etc.), em uma perspectiva semasiológica. 

As características comentadas acima se sintetizam em três 
grandes parâmetros que deveriam convergir na produção de uma 
obra lexicográfica: perfil de usuário, função da obra e sua classifi-
cação (BUGUEÑO MIRANDA, 2013, p. 21). Para ser considerada 
uma obra de qualidade, as unidades léxicas incluídas na obra e as 
suas respectivas informações deveriam ser determinadas a partir 
da convergência desses três parâmetros. Conforme a análise de-
senvolvida (cf. seção 4), os dicionários para aprendizes do espanhol 
não satisfazem tais parâmetros de qualidade.

Antes de introduzir e comentar os componentes canônicos 
que constituem um dicionário de aprendizes, cabe mencionar ain-
da uma tradição lexicográfica bem-sucedida no que concerne a essa 
classe de obras: a lexicografia para aprendizes de língua inglesa. 
Alguns dos exemplos são o Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
(OALD, 2010), o Collins Cobuild Advanced Dictionary (CCAD, 
2008), o Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 
(MEDAL, 2007) e o Longman Language Activator (LLA, 2002). Os 
três primeiros são publicados em suporte impresso e em suporte 
eletrônico via CD-rom e ainda na internet. Alguns dos diferenciais 
dessas obras é a marcação das unidades léxicas mais frequentes 
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na língua inglesa e a inclusão de distinguidores semânticos para 
introduzir as acepções nos casos em que um verbete é muito ex-
tenso; e, especificamente no suporte eletrônico, a indicação da pro-
núncia das unidades léxicas a partir de áudios com a reprodução 
oral das mesmas com acento britânico e americano. O LLA (2002), 
por sua vez, é uma obra que possui a função de auxiliar na pro-
dução em língua inglesa, mais precisamente no fornecimento de 
sinônimos juntamente com informações contextuais (semânticas) 
e co-textuais (sintáticas) (cf. nosso outro trabalho nos Anais para 
sua definição). Conforme avaliação de Lunkes (2014), por exemplo, 
a qualidade das informações que a obra oferece convertem-na em 
um expoente na lexicografia inglesa.

3 Componentes canônicos de um dicionário 
de aprendizes

Os dicionários semasiológicos, tal como os que serão analisa-
dos neste trabalho, possuem quatro componentes canônicos: front 
matter, macroestrutura, microestrutura e medioestrutura. Cada 
componente será comentado nas subseções a seguir.

3.1 Front matter

O front matter compõe-se das páginas iniciais dos dicionários 
(suporte impresso) ou, no caso de dicionários em suporte eletrôni-
co, corresponde à seção geralmente intitulada ajuda. Sua principal 
função é intermediar a relação entre o usuário do dicionário e a 
obra em si. De acordo com Borba e Bugueño Miranda (2012, p. 35), 
em termos concretos, o front matter precisa orientar o usuário em 
relação a 4 fatores: a) o perfil de usuário almejado pela obra; b) os 
objetivos e a função da obra; c) o tipo de informações contidas na 
obra (programa constante de informações); e d) como se usa. Além 
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desses fatores, Fornari (2008) explicita que o front matter precisa 
ser abrangente o suficiente para incluir os quatro tipos de infor-
mação elencadas acima e, concomitantemente, conciso o suficiente 
para que tais informações ocupem o menor espaço possível dentro 
do dicionário.

3.2 Macroestrutura 

A macroestrutura corresponde às unidades léxicas (signos-
-lema) incluídas no dicionário e aos critérios para inclusão das 
mesmas. Tais critérios precisam estar em conformidade com a 
classe de obras em questão, para que os signos-lema incluídas se-
jam realmente relevantes para o perfil de usuário almejado pela 
obra lexicográfica. Por exemplo: em um dicionário geral de língua, 
admite-se a inclusão de unidades léxicas de uso mais antiquado 
(desde que marcadas como tal pelo dicionário); já em um dicionário 
para aprendizes, a inclusão desse tipo de unidade léxica não se 
adequa às necessidades de um estudante de língua estrangeira, 
pois tais elementos não constituem uma prioridade para um usuá-
rio com esse perfil.

Existem duas perspectivas a partir das quais se pode anali-
sar e avaliar o componente macroestrutural: quantitativamente e 
qualitativamente (BUGUEÑO MIRANDA, 2007). Sob o ponto de 
vista quantitativo, analisa-se, entre outros fatores, a frequência 
das unidades léxicas incluídas3. Obviamente, não há tempo hábil 
para analisar a totalidade da macroestrutura; em razão disso, se-
lecionam-se aleatoriamente alguns intervalos lemáticos em dife- 
 

3 Além da frequência, na macroestrutura quantitativa analisa-se a relação das unidades 
léxicas com o diassistema da língua. Em outras palavras, se informações secundárias 
como espaço (regionalismos, por exemplo), tempo (usos antiquados, por exemplo), 
situação de uso (caráter formal, por exemplo) e estrato sociocultural (tecnicismos, por 
exemplo) são adequadas à classe de obra e ao perfil de usuário em questão. Para uma 
explicação mais detalhada, cf. Borba (2016).
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rentes pontos do dicionário para posterior análise em corpus4. No 
caso da lexicografia hispânica, há ao menos dois corpora que po-
dem auxiliar na análise macroestrutural quantitativa: o Corpus de 
Referencia del Español Actual Anotado (CREAa, 2015) e o Corpus 
del Español del Siglo XXI (CORPES, 2016). O primeiro consiste em 
um corpus com mais de 126 milhões de formas advindos de docu-
mentos escritos publicados de 1975 a 2000. O segundo corresponde 
à continuação cronológica do anterior, abarcando o período de 2001 
a 2012. Contém mais de 225 milhões de formas de documentos es-
critos e orais.

Por outro lado, a macroestrutura qualitativa corresponde ao 
tratamento a ser atribuído a certas unidades léxicas. Neste traba-
lho, por questões de espaço, serão tratadas e avaliadas apenas as 
relações entre formas canônicas (type) e formas variantes (token). 
Tal diferenciação é necessária para auxiliar o consulente nem ta-
refas de compreensão e ainda na escolha da unidade léxica mais 
adequada à sua produção. O tratamento desse tipo de unidades lé-
xicas deveria ocorrer no componente macroestrutural, em conjunto 
com a medioestrutura.

3.3 Microestrutura

A microestrutura consiste nas informações apresentadas 
acerca de cada unidade léxica incluída na macroestrutura. Os di-
cionários preveem um conjunto de informações que podem apare-
cer nos verbetes, denominado programa constante de informações 
(PCI). Tais informações, denominadas tecnicamente de segmen-
tos informativos, deveriam estar em conformidade com a classe 
de obra, a função almejada e o usuário pretenso para a obra. No 
caso dos dicionários para aprendizes, os segmentos informativos 
incluídos deveriam poder suprir as necessidades dos estudantes 

4 Convém observar que ainda não há orientações teóricas acerca da quantidade mais 
adequada de unidades léxicas para fins de análise macroestrutural.
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de níveis mais avançados em relação às funções de compreensão e 
produção na língua estrangeira.

Bugueño Miranda (2009) distingue dois grupos de segmentos 
informativos da microestrutura, em alusão à distinção saussure-
ana significante-significado: comentário de forma (significante) e 
comentário semântico (significado). No comentário de forma, cos-
tumam aparecer informações tais como ortografia, divisão silábica, 
categoria morfológica e valência verbal. Já no comentário semânti-
co pode haver informações como a definição, exemplos, marcas de 
uso e sinônimos.

Bugueño Miranda e Farias (2013, p. 4) propõem que a avalia-
ção qualitativa da microestrutura se fundamente em duas premis-
sas básicas. A primeira premissa diz respeito à natureza necessa-
riamente discreta das informações; em outras palavras, o dicioná-
rio deveria refletir feitos reais na língua, corespondentes à língua 
em uso. A segunda premissa se refere à natureza discriminante 
das informações, ou seja, à necessária utilidade que as informações 
devem ter para que o usuário do dicionário possa tirar proveito 
das mesmas para executar tarefas linguísticas de compreensão e 
produção. 

3.4 Medioestrutura

A medioestrutura consiste no sistema de remissões adotado 
pelo dicionário. Bugueño Miranda e Zanatta (2010), ao discutir a 
função desse componente canônico, propõem uma tipologia de rela-
ções medioestruturais. Conforme os autores, as remissões partem 
sempre de um segmento macro- ou microestrutural para um dos 
três destinos seguintes: a) outro segmento macro- ou microestru-
tural; b) um texto externo à nominata, como o front matter ou o 
back matter; ou c) outro dicionário. De acordo com o exposto na 
macroestrutura (seção 3.2), o tratamento das formas type e token, 
por exemplo, ocorre em conjunto com a medioestrutura, mais pre-
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cisamente através do primeiro tipo de remissão. O segundo tipo 
de remissão pode conduzir o consulente a quadros de conjugação 
verbal ou anda a resumos gramaticais no back matter. Já o terceiro 
tipo de remissão poderia conduzir o consulente a outra obra lexico-
gráfica com informações mais detalhadas a respeito do tipo de seg-
mento em questão, como uma remissão no segmento informativo 
da etimologia para um dicionário etimológico.

É possível avaliar a medioestrutura sob o ponto de vista 
qualitativo através do emprego de seis parâmetros a respeito do 
processo de remissão: a) impulso; b) meta; c) sistema semiótico; d) 
rapidez; e) elucidação; e f) funcionalidade. Os três primeiros dizem 
respeito às etapas do processo de remissão. O impulso consiste na 
motivação; a meta é o destino da remissão; e o sistema semióti-
co diz respeito aos símbolos utilizados para indicar a presença da 
mesma. Já os três últimos se referem às características do proces-
so de remissão. O processo remissivo precisa conduzir à meta por 
meio de apenas um movimento (rapidez), no qual impulso e meta 
ficam bem explícitos (elucidação), para que possa oferecer uma in-
formação realmente útil ao consulente (funcionalidade).

4 Análise do Señas (2001), do Salamanca 
(2006) e do Espasa Calpe (2002)

Os critérios de constituição dos componentes canônicos de 
um dicionário de aprendizes, expostos na seção 3, serão o ponto de 
partida para avaliar os três dicionários de aprendizes do espanhol. 
Além dos parâmetros correspondentes a cada componente canôni-
co, serão empregados os dados provenientes do CREAa (2015). O 
critério que conduziu à adoção desse corpus foi a correspondência 
entre o período de publicação dos dados que constituem o CREAa 
(2015) e o ano de publicação dos dicionários de aprendizes ava-
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liados. O resultado da avaliação de cada obra se divide entre as 
próximas três subseções.

4.1 Señas (2001)

Em seu front matter, o Señas (2001) orienta em relação aos 
seguintes fatores: o perfil de usuário almejado (estudante brasilei-
ro de espanhol de nível intermediário), a função (compreensão e 
produção), as informações que contém (PCI) e um guia de uso com 
exemplos de verbetes e indicações a respeito de como cada tipo de 
informação aparece na obra.  

Cabe destacar ainda que, apesar de se apresentar como um 
dicionário elaborado especialmente para o estudante brasileiro de 
ELE, o Señas (2001) é uma reprodução de outro dicionário, o Dic-
cionario para la enseñanza de la lengua española, com o acréscimo 
de um possível equivalente em português para cada acepção de 
cada verbete. A nosso ver, e conforme a análise microestrutural, 
que será discutida nos próximos parágrafos, essa solução não qua-
lifica o Señas (2001) como um dicionário voltado para as necessida-
des do público brasileiro, justamente porque, e conforme os dados 
de Durão (2004), tais necessidades extrapolam o nível léxico. Ou-
tra afirmação duvidosa presente no front matter é a de que, além 
dos critérios de frequência adotados para a seleção das unidades 
léxicas a serem lematizadas, foram incluídas “palavras que um es-
tudante de espanhol mais facilmente encontraria na leitura da im-
prensa ou da literatura espanhola contemporânea” (Señas, 2001, 
p. XI). A análise do componente macroestrutral apontará para a 
inclusão, ainda que pouco significativa, de signos-lema com baixa 
frequência de uso no espanhol.

Para avaliar a macroestrutura quantitativa, foram escolhi-
dos aleatoriamente três intervalos lemáticos de duas páginas do 
dicionário. Ao total, foram analisadas 103 unidades léxicas, das 
quais algumas se destacam por sua baixa frequência de uso na 
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língua espanhola segundo CREAa (2015): cacera (1 ocorrência), 
cacharrazo (4 ocorrências) e acaudalar e acanalar (5 ocorrências 
cada). Sob a perspectiva da compreensão, incluir unidades léxicas 
com baixa frequência consiste em um inchaço macroestrutural; se 
possuem pouco respaldo no espanhol, dificilmente um aprendiz se 
depararia com uma tarefa de compreensão que envolvesse essas 
unidades léxicas.  O tratamento das unidades type e token, por sua 
vez, será comentado na análise medioestrutural.

Para ilustrar o âmbito microestrutural, observem-se os ver-
betes entregar e ofrecer:

Quadro 1 – microestrutura do Señas (2001)

entregar (…) 1 tr. [algo; a alguien] 
Dar; poner en poder: entrega esta 
carta al director del departamento; 
esta mañana me han entregado las 
llaves del coche (...). Δ entregar

ofrecer (...) 1 tr. [algo] Presentar y 
dar voluntariamente: nos ofreció un 
café y bombones; cuando supo que 
venía, me ofreció su casa (...). Δ 
oferecer

Fonte: Señas (2001, s.v. entregar, ofrecer)

Uma das diferenças existentes entre o espanhol e o portu-
guês que causam dificuldades nos estudantes brasileiros de espa-
nhol, conforme observado por Durão (2004, p. 138), consiste no uso 
pleonástico do objeto indireto através de pronomes dativos átonos 
(me, te, le, nos, os, les). Por essa razão, o estudante brasileiro carece 
de uma marcação clara da valência verbal e do caráter pleonástico 
dos objetos indiretos. S.v. entregar, observa-se que o Señas (2001) 
indica claramente a necessidade de uso de entregar com um objeto 
direto e outro indireto, retomada no exemplo. Essa marcação dos 
objetos, no entanto, não é sistemática. Ao analisar o verbete ofre-
cer, percebe-se que apenas o objeto direto está indicado ([algo]); o 
objeto indireto, por sua vez, só poderia ser deduzido através dos 
exemplos. Estes últimos também têm pouco poder elucidativo em 
relação ao objeto indireto, por utilizam pronomes (nos, me) que 
possuem a mesma forma tanto na função de objeto direto quanto 
indireto (sincretismo).
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Por fim, na medioestrutura foram encontrados dois tipos de 
remissão: da microestrutura para quadros de conjugação verbal 
no back matter (s.v. acaecer) e entre formas variantes (de cactus a 
cacto). Entretanto, conforme o CREAa (2015), a forma cactus apre-
senta 169 ocorrências, enquanto que cacto apresenta 56 ocorrên-
cias. A partir desses dados, não é possível compreender por que o 
dicionário incluiu uma remissão da forma mais frequente (e, pos-
sivelmente, type) para a forma menos frequente (e, possivelmente, 
token). Além disso, cabe observar que não há indicação do impulso 
das remissões do Señas (2001).

4.2 Salamanca (2006)

O Salamanca (2006), em seu front matter, informa que o usu-
ário pretenso são os estudantes de língua espanhola, estrangeiros 
e nativos, e os professores de espanhol. Entretanto, e conforme as 
análises macro- e microestrutural a seguir, a obra está ainda dis-
tante das possíveis necessidades de um estudante de ELE. 

O dicionário indica ainda os tipos de informações incluídas 
(PCI) e a função almejada – auxiliar o seu consulente em tarefas de 
compreensão e de produção, tanto escritas como orais (Salamanca, 
2006, p. V). O dicionário, por outro lado, não contém um guia de 
uso. Indicar o PCI não é suficiente; faz-se necessária uma orien-
tação mais objetiva a respeito da disposição das informações do 
PCI nos verbetes. O Señas (2001), por exemplo, o faz através de 
um infográfico, no qual são reproduzidos verbetes do próprio dicio-
nário acrescidos de indicações sobre a função de cada informação 
oferecida.

No tocante à macroestrutura, sob a perspectiva quantitati-
va, o Salamanca (2006) se destaca negativamente em relação aos 
outros dois dicionários. Dos 158 signos-lema analisados em três in-
tervalos lemáticos, 15 correspondiam a ghost-words – unidades lé-
xicas que, apesar de não apresentar respaldo no corpus, aparecem 
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incluídas em obras lexicográficas5. Novamente, trata-se de um caso 
de inchaço macroestrutural. Foram encontradas também unidades 
léxicas com baixa frequência no CREAa (2015)6. 

Para ilustrar a microestrutura do dicionário, reproduzimos 
os verbetes a seguir:

Quadro 2 – microestrutura do Salamanca (2006)

entregar v.tr. 1 Dar <una persona> 
[una cosa] a [otra persona]: Me han 
entregado este papel (…). ‖ v.tr. / 
prnl. 2 Hacer <una persona> que [otra 
persona] pase a poder de [los enemigos 
o las autoridades]: Los secuestra-dores 
han dicho que entregarán a los rehenes 
(…). Se entregó a las autoridades 
militares. (…)

eventual adj. 1 (antepuesto / 
pospuesto) Que no es seguro 
o fijo, o que puede ocurrir o no, 
dependiendo de las circunstancias: 
contrato eventual, empleo eventual, 
ingresos eventuales (…) ‖ adj. / 
s.m. y f. 2 (ser / estar) [Trabajador] 
que presta temporariamente sus 
servicios en una empresa (…).

Fonte: Salamanca (2006, s.v. entregar, ofrecer)

S.v. entregar há uma clara marcação dos objetos direto e in-
direto – o que é um ponto positivo, se se considera que a valência 
verbal é um tipo de informação necessária ao estudante brasileiro 
de ELE, como comentado em 4.1. A única observação que cabe fa-
zer em relação a este tema é a ausência de exemplos com pronomes 
não sincréticos, como le e les. 

Outro ponto positivo consiste na indicação da posição do ad-
jetivo s.v. eventual. Entretanto, nesse mesmo verbete o dicionário 
falha ao apontar o uso do verbo estar com eventual. Conforme o 
CREAa (2015), há apenas uma documentação desse caso no espa-
nhol, o que se torna pouco relevante para o estudante brasileiro.

Finalmente, a análise da medioestrutura apontou para o 
emprego de dois tipos de remissão: uma para o back matter, mais 
precisamente para quadros de conjugação verbal, e outra entre 

5 São elas: acantáceo, cacaste, acasearse, cacaxtle, cachaplincos, cachería, cachetero, 
cachifollar, cachiporrearse, cachiyuyo, peraltado, peralto, perchel, perciforme e pepónide.

6 Signos-lema com um registro no corpus: cacera, cachetudo, cachifo, cachurear, 
percussor. Signos-lema com dois registros no corpus: cachirul, cachudo, cachuelo, 
cachumbo. Signos-lema com três registros no corpus: ACAN, cachapa, cacharpas, 
cachicán, cachiporrazo, cachureo, perborato, perchar.
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variantes (nível mascroestrutural). Durante a análise, chamou a 
atenção a falta de sistematicidade nas remissões. Por um lado, a 
remissão de cachet (20 ocorrências no CREAa (2015)) para caché 
(106 ocorrências no CREAa (2015)). Por outro lado, a remissão de 
cacaste para cacaxtle não tem função nenhuma, pois tanto a origem 
como a meta da remissão não possuem respaldo no CREAa (2015). 
A ausência da indicação de impulso nas remissões do Salamanca 
(2006) é outro fator que deixa a desejar durante a consulta.

4.3 Espasa Calpe (2002)

Em seu front matter, o Espasa Calpe (2002, p. IX) não é es-
pecífico em relação ao perfil de usuário almejado; parece que se 
dirige tanto a falantes nativos de espanhol como a estudantes de 
ELE, além dos professores de espanhol. A rubrica “para estudantes 
de espanhol de todo o mundo” [para estudiantes de español de todo 
el mundo], presente na capa da obra, reforça que os estudantes de 
ELE constituem um dos seus públicos-alvo. Em relação à função à 
medida em que são apresentados os segmentos informativos pre-
sentes na obra (PCI), comenta-se a respeito de informações que 
podem auxiliar na assimilação da língua e de outras que auxiliam 
a evitar erros no uso da língua – o que nos leva a crer que se trata 
das funções de compreensão e produção, respectivamente. Tais in-
formações, bem como as outras que conformam o PCI, são aponta-
das em um guia de uso, com exemplos de verbetes da própria obra.

No tocante à macroestrutura, sob a perspectiva quantitativa, 
o Espasa Calpe (2002) se assemelha ao Señas (2001). Dentre os 114 
signos-lema analisados, há alguns poucos com baixa frequência no 
CREAa (2015): per cápita (3 registros), cacharrazo (4 registros), 
acanalar (5 registros) e acaudalar (5 registros). Não foram encon-
tradas ghost-words. 

Para ilustrar a microestrutura, observem-se os verbetes re-
produzidos no Quadro 3.
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Quadro 3 – microestrutura do Espasa Calpe (2002)

atribuir  (...) tr. y prnl. 1. Aplicar, conceder 
|alguien| (una cosa) (a una persona): Van 
a atribuirle la medalla al mérito militar 
2. Asignar |alguien| (una cosa) (a una 
persona) como de su competencia: Me han 
atribuido la responsabilidad de las ventas 
3. Achacar, imputar |alguien| (una cosa) (a 
una persona): Le atribuyeron un crimen que 
no había cometido (…)

entregar 1. Tr. Poner |alguien| 
(una cosa) en poder de (una 
persona): Entregó la llave al 
portero. (…)

Fonte: Espasa Calpe (2002, s.v. atribuir, entregar)

S.v. atribuir, o dicionário marca claramente a valência ver-
bal. Diferente dos dois anteriores, os exemplos fornecidos incluem 
o pronome não sincrético de terceira pessoa (le, les), o que auxilia 
o estudante a perceber que se trata de um objeto direto. Por outro 
lado, a indicação dos argumentos necessários não é suficiente se a 
definição não for clara. É o que acontece s.v. entregar, no qual a for-
mulação da definição dificulta a identificação dos argumentos, em 
especial do beneficiário (objeto indireto). Cabe também observar 
que, no exemplo fornecido, não se emprega o pronome pleonástico 
do objeto indireto; novamente, e em lugar de auxiliar o consulente, 
o dicionário prescinde de uma indicação clara acerca da necessida-
de do objeto indireto e do seu respectivo pronome átono pleonásti-
co. A comparação entre o tratamento empregado nos dois verbetes 
acima demonstra falta de sistematicidade no tratamento desse 
tipo de segmento informativo na microestrutura.

Por fim, a análise da medioestrutura apontou algumas in-
congruências também no tratamento das remissões. Por um lado, 
o dicionário acerta ao remitir cacto (56 registros no CREAa (2015)) 
a cactus (169 registros no CREAa (2015)). Por outro lado, a obra 
diverge dos dados do CREAa (2015) ao remitir cachemira (119 re-
gistros) a cachemir (27 registros). Além disso, não há indicação do 
impulso das remissões.
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5 Considerações finais

As análises ao longo da seção 4 demonstram que as três obras 
apresentam um potencial de auxílio limitado. Em primeiro lugar, 
no tocante ao front matter, o Señas e o Espasa Calpe (2002) são os 
únicos capazes de auxiliar efetivamente o seu usuário almejado, 
por meio de um guia de uso. Em segundo lugar, e do ponto de vista 
quantitativo, há um inchaço macroestrutural nos três dicionários, 
o qual não contribui para o desempenho em tarefas de compreen-
são. O cenário é ainda mais grave no Salamanca (2006), pela pre-
sença de ghost-words. Já da perspectiva qualitativa, o emprego de 
remissões entre unidades type e token nem sempre está em confor-
midade com o uso da língua, indicado pelo CREAa (2015), nem com 
os parâmetros qualitativos de composição da medioestrutura. Em 
terceiro lugar, e em relação ao componente microestrutural, o tra-
tamento não sistemático dos papeis argumentais no Señas (2001) e 
no Espasa Calpe (2002) prejudica o consulente tanto em tarefas de 
compreensão como em tarefas de produção de língua. Além disso, 
a falta de correspondência com o estado atual do espanhol, verifi-
cada no Salamanca (2006, s.v. eventual), também pode conduzir o 
estudante a equívocos em tarefas de produção.

Em suma, os três dicionários até poderiam ser empregados 
para auxiliar os estudantes brasileiros de ELE em tarefas de com-
preensão. No entanto, carecem de informações que possam auxiliar 
esse consulente em tarefas de produção de língua, especialmente 
em relação ao nível sintático.
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