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RESUMO 

 

 

Este estudo tem por objetivo investigar e compreender como as estratégias de 

comunicação (EC) estão presentes em sala de aula de português como língua estrangeira 

(PLE) e de que forma contribuem para a promoção da interação entre aprendiz-aprendiz e 

aprendiz-professor. Além disso, busca identificar quais estratégias de comunicação estão 

presentes nas aulas de PLE, compreender quais estratégias contribuem para a promoção da 

interação e da negociação de significados nas aulas e compreender, também, a percepção dos 

aprendizes sobre a comunicação em sala de aula e o uso das EC nas aulas.  

Participaram deste estudo de caso dezesseis alunos intercambistas da turma de PLE da 

UFG e a professora da turma do primeiro semestre de 2014. Os princípios da pesquisa 

qualitativa foram utilizados para a coleta e a análise dos dados. 

A perspectiva teórica que nos embasou, primeiramente, foi a proposta por Tarone 

(1980) sobre as EC Utilizamos, também, a teoria sociocultural de Vigotski (2007, 2009) para 

tratarmos das questões relacionadas à interação em sala de aula. Por último, abordamos o 

ensino intercultural de LE/L2, proposto por Corbett (2003), Kachuru (2008) e Risager (2005, 

2006, 2010).  

Com base nos pressupostos teóricos, demonstramos, através da análise dos dados, as 

EC presentes nas aulas de PLE e como essas EC contribuem para a interação dos aprendizes e 

para as trocas de significado. Por fim, demonstramos a concepção dos aprendizes sobre a 

aprendizagem de uma LE/L2 e como essa concepção se reflete na atitude dos aprendizes em 

sala de aula. 

Acreditamos que, a partir da compreensão da importância das EC e de uma abordagem 

de ensino de LE que leve em consideração aspectos interculturais, podemos desenvolver um 

ambiente de aprendizagem de uma LE em que os aprendizes sintam-se confortáveis em se 

comunicar, independentemente dos problemas linguísticos encontrados durante o processo 

comunicativo. 

 

Palavras-chave: Português como Língua Estrangeira. Estratégias de comunicação. Interação.
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ABSTRACT 

 

 

This study aims at investigating and understanding how communicative strategies 

(CS) are present in Portuguese as a Foreign Language (PFL) classroom and how they 

contribute to the promotion of interaction between learner-learner and learner-teacher. The 

study also seeks to identify communicative strategies which are present in the PFL lessons, 

understand which strategies contribute to the promotion of interaction and negotiation of 

meanings in class and understand, as well, apprentices’ perception of communication in the 

classroom and the use of CS in class. 

Sixteen exchange students of a PFL class at UFG and the teacher of that class 

participated in this case study during the first semester of 2014. The principles of qualitative 

research were used to collect and analyze the data. 

The theoretical perspective basis of this study was proposed by Tarone (1980). 

Regarding the CS, we also used the sociocultural theory of Vigotski (2007, 2009) to discuss 

issues related to the interaction in the classroom. Finally, we discuss FL/L2 intercultural 

education, proposed by Corbett (2003), Kachuru (2008) and Risager (2005, 2006, 2010). 

Based on the theoretical assumptions, we show, by analyzing the data, the CS present 

in the PFL classes and how these CS contribute to the interaction of learners and the exchange 

of meaning. Finally, we demonstrate learners’ conception of learning a FL/L2 and how this 

conception reflects their attitude in the classroom. 

We believe that, from the understanding of the importance of the CS and a FL 

teaching approach, which takes into account intercultural aspects, we can develop a FL 

learning environment where learners feel comfortable in communicating regardless of the 

linguistic problems found during the communicative process. 

 

Keywords: Portuguese as a Foreign Language. Communication strategies. Interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 É comum lermos, em introduções de dissertações e teses sobre o ensino de línguas 

estrangeiras (LE) ou de segunda língua (L2)1, que o interesse pelo tema pesquisado começou 

nas experiências dos autores no ensino de línguas. Sabemos que pesquisar sobre aquilo com 

que trabalhamos e de que gostamos faz com que a pesquisa seja realmente engrandecedora e 

contribua de alguma forma para a nossa prática profissional. Contudo, devo confessar que 

nunca fui um professor de LE/L2. Ora, pois, me perguntem de onde surgiu meu interesse por 

esse tema. Eis que parto de um lugar diferente, do lugar de aprendiz. 

 Quando iniciei o curso de Letras em 2009 para cursar a Licenciatura em Língua 

Portuguesa, comecei também a aprendizagem de LE. Junto às introduções à linguística e à 

literatura, iniciei também o desbravamento pelo mundo do inglês e, logo em seguida, do 

francês. Se o ingresso em uma universidade já era algo grandioso, o ingresso na aprendizagem 

de LE era algo ainda maior, pois eu me sentia sendo alfabetizado outra vez. 

 Quando criança, sempre fui chamado de ‘tagarela’, pois conversava o tempo todo. Se 

fosse menina, com certeza me apelidariam de Emília, pois eu ‘falava pelos cotovelos’. E, com 

o passar dos anos, essa marca foi sendo reforçada. Nunca deixei de falar, a comunicação oral 

nunca me exigiu esforço, sempre foi um prazer, até aparecer o processo de aprendizagem de 

uma LE. Ao iniciar tal processo, comecei a sentir dificuldades para falar, comecei a 

economizar as palavras, comecei a me calar. Começa aí o interesse pelo ensino de LE. 

 Por outro lado, escolhi como profissão o ensino de minha língua materna, aquela em 

que eu tanto ‘tagarelava’. Ensinar português para pessoas ‘tagarelantes’ como eu se mostrou 

mais que uma profissão, se fez uma paixão. Mas, um dia, em uma comunicação do Colóquio 

da Faculdade de Letras, fui apresentado ao Português com Língua Estrangeira (PLE). Naquela 

sala, vi pessoas relatando experiências sobre a aprendizagem de PLE e aquilo, para mim, foi 

algo fascinante: ver pessoas que estavam contando experiências sobre a aprendizagem de LE 

                                                           
1 Quando tratarmos de ambas as aprendizagens, usaremos LE/L2. 
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semelhantes às minhas, mas com a minha língua materna. Foi a partir daí que começou a 

minha história com o ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE). 

 Comecei, então, a conversar com os estrangeiros que estavam em intercâmbio na 

minha Universidade e comecei a perceber a forma como eles falavam. Percebi que eles 

utilizavam os mesmos mecanismos que eu utilizava enquanto aprendiz de uma LE. Quando 

não sabiam uma palavra, perguntavam, faziam mímicas, usavam a sua língua materna, mas 

‘tagarelavam’. Nesse momento, também percebi que, quando eu utilizava esses mesmos 

mecanismos na minha fala de inglês ou de francês, eu não estava sendo falho ou atestando que 

eu não sabia me comunicar naquele idioma, mas empenhando grande esforço para me manter 

falando e aprender algo. Com essa percepção, a aprendizagem de LE começou a ser algo 

menos doloroso e passou a ser algo prazeroso, uma tarefa que eu conseguiria realizar.  

 As estratégias de comunicação, desse modo, começaram a fazer parte do meu processo 

interacional em outros idiomas. Assim, passei a usá-las sem culpa e sem medo. Foi a partir 

dessas situações vivenciadas na aprendizagem do inglês e do francês que o meu interesse 

pelas estratégias de comunicação na aprendizagem de PLE tornou-se algo concreto e algo que 

me despertou o interesse em estudar. 

 

Justificativa 

 

A literatura sobre o ensino de PLE nos mostra que o ensino desta língua não é algo 

recente. No Brasil, iniciou-se com a vinda dos padres jesuítas portugueses que, além de 

ensinarem a doutrina católica, ensinavam a língua da coroa portuguesa aos indígenas que já 

viviam aqui. Contudo, só a partir de 1990, pesquisas começaram a ser apresentadas nas 

universidades brasileiras sobre o ensino de PLE (ALMEIDA FILHO, 2011; AMADO, 2012; 

BARBOSA; SÃO BERNARDO, 2014; KUNZENDORFF, 1997). 

No Brasil, o ensino de PLE tem como principal público grupo adultos que estão no 

país em situação de negócios, de estudos ou de refúgio. A atual expansão comercial e 

econômica do país fez com que a nossa língua fosse projetada no campo dos negócios, 

deixando de ser a língua de Portugal e de países por ele colonizados, passando a ser a língua 

de um grande expoente econômico. Contudo, estudos apontam que a aprendizagem de PLE 

limita-se à estada do estrangeiro aqui no Brasil e que, em pouquíssimos casos, a língua é 

estudada de forma aprofundada. Segundo Kunzendorff (1997), os aprendizes de PLE no 

Brasil estão interessados em aprender variantes específicas da língua, que atendam às 

necessidades da sua estada no país. 
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Almeida Filho (2011) afirma que é crescente o número de estudos sobre o ensino de 

PLE, com o aparecimento de núcleos de pesquisa específicos, o oferecimento de 

especialização, o aumento no número de dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

Contudo, o autor afirma que, no ensino escolar básico, a oferta da disciplina passa por um 

enfraquecimento (mesmo em zonas fronteiriças), e o ensino ainda está sob a influência da 

cultura gramaticalista brasileira. Almeida Filho (2011), desse modo, nos chama a atenção para 

a necessidade de pesquisas na área de PLE que redefinam o ensino do idioma e apresentem 

novas perspectivas a partir de observações de práticas escolares dos diversos contextos 

espalhados pelo país.  

Barbosa e São Bernardo (2014), por exemplo, nos mostram a necessidade de se 

estudar PLE em situações de acolhimento e de inclusão social, de forma a observar o 

desenvolvimento da competência comunicativa dos aprendizes em situações de refúgio 

político, levando-se em consideração a necessidade deles. As autoras defendem que a 

aprendizagem de uma LE deve estar atrelada à competência comunicativa, de modo a permitir 

que o aprendiz desenvolva a capacidade de interagir e de circular nos mais variados contextos 

utilizando a língua estrangeira. 

Sendo assim, construímos nosso estudo com base no desenvolvimento da capacidade 

comunicativa dos aprendizes de PLE em situação de imersão, com base nas estratégias de 

comunicação utilizadas por eles. Para isso, utilizamos como base teórica a teoria sociocultural 

de Vigotski (2007, 2009) e seus colaboradores, que partem do pressuposto de que a 

aprendizagem acontece por meio da interação e de trocas significativas ocorridas durante a 

comunicação. Quanto às estratégias de comunicação, baseamo-nos nos estudos desenvolvidos 

por Tarone (1980, 1981) e Dörnyei e Scott (1997), bem como por outros estudiosos 

interacionistas. Sobre a abordagem intercultural no ensino-aprendizagem de uma LE temos 

como principal fonte teórica os estudos de Risager (2006, 2010). 

  

Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

 Esta pesquisa tem por objetivo central investigar e compreender como as estratégias de 

comunicação estão presentes em sala de aula de PLE e de que forma contribuem para a 

promoção da interação entre aprendiz-aprendiz e aprendiz-professor. Como objetivos 

específicos, temos: 

a) identificar quais estratégias de comunicação estão presentes nas aulas de PLE; 
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b) identificar e compreender quais estratégias contribuem para a promoção da interação e 

da negociação de significados nas aulas; 

c) compreender a percepção dos aprendizes sobre a comunicação em sala de aula e o uso 

das estratégias de comunicação nas aulas. 

 

Para tanto, o presente estudo visa responder às seguintes perguntas: 

 

1. Quais estratégias de comunicação são utilizadas ao longo das aulas de PLE? 

2. Quais estratégias de comunicação contribuem para a promoção da interação e da 

negociação de significados nas aulas de PLE? 

3. Que concepções os aprendizes de PLE têm da aprendizagem de PLE e de que forma 

tais concepções influenciam suas atitudes em sala de aula? 

 

Metodologia 

 

 Este trabalho configura-se como uma pesquisa qualitativa. Nesse tipo de pesquisa, o 

pesquisador entra em contato com um ambiente natural, que o permite envolver-se em 

situações que fazem parte do cotidiano dos participantes da pesquisa (LÜDKE; ANDRÉ, 

2004). Configura-se, ainda, como um estudo de caso, pois o pesquisador desenvolveu sua 

pesquisa com um número limitado de participantes e em um contexto específico (NUNAN, 

1992). 

 Na pesquisa qualitativa, os dados provêm de procedimentos que podem ocorrer de 

forma simultânea (BOGDAN; BIKLEN, 2010). Para sabermos das informações sobre o 

contexto sociodemográfico dos participantes, bem como o contato deles com PLE, foi 

aplicado um questionário com questões objetivas. Foram feitas, também, gravações em vídeo 

das aulas de PLE da UFG, durante o primeiro semestre de 2014, e também foi feita a 

entrevista individual com os participantes. Além disso, foram feitos, pelo pesquisador, diários 

de campo das aulas gravadas. 

 Para a análise dos dados, foram empregados métodos qualitativos e quantitativos 

(Nunan, 1992). As unidades de análise desse estudo são a produção das EC durante as 

situações interativas nas aulas de PLE, as trocas de significados e culturais possibilitadas 

pelas EC e a concepção que os aprendizes têm da aprendizagem de uma LE. 
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Organização deste trabalho 

 

Este trabalho está dividido em três capítulos, além desta parte introdutória e da parte 

conclusiva. 

No primeiro capítulo apresentamos inicialmente um panorama geral sobre as 

metodologias de ensino de LE/L2. Posteriormente, tratamos da teoria sociocultural e da 

mediação simbólica e sua influencia no ensino de LE/L2 e, em seguida, tratamos da interação 

no ensino de LE/L2. Discorreremos, também, em nosso primeiro capítulo, sobre a 

competência estratégica com foco nas estratégias de comunicação. Por último, tratamos de 

questões relativas à cultura no ensino de LE/L2. 

O segundo capítulo trata da escolha metodológica e está organizado em quatro partes: 

a primeira diz respeito à pesquisa qualitativa; a segunda diz respeito ao contexto de pesquisa 

(local e duração da pesquisa, a turma pesquisada, as aulas e os participantes); a terceira parte 

diz respeito aos procedimentos e instrumentos utilizados para a coleta dos nossos dados; e a 

quarta parte diz respeito à forma como foi feita a análise dos dados. 

O terceiro capítulo é dedicado a análise dos nossos dados. Essa parte do nosso trabalho 

está dividida em três itens. No primeiro deles, identificamos as estratégias de comunicação 

que foram utilizadas pelos aprendizes em sala de aula. No segundo item, tratamos da 

interação proporcionada pelas estratégias de comunicação e como elas contribuíram para a 

formação e manutenção do discurso e para as trocas culturais. O terceiro item diz respeito à 

concepção que os aprendizes têm da aprendizagem de LE e como essa concepção se reflete 

em sua prática em sala de aula. 

Na parte conclusiva deste trabalho, retomamos as perguntas de pesquisa feitas em 

nossa introdução. Respondemos a cada uma dessas perguntas. Posteriormente, destacamos a 

importância da cultura dentro do ambiente de aprendizagem de uma LE/L2 e em seguida 

discutimos sobre as contribuições deste estudo para o ensino/aprendizagem de PLE. Por 

último tratamos das considerações finais do estudo. 

Este trabalho conta, ainda, com Referências e Apêndices. 

Passemos, então, ao primeiro capítulo em que desenvolvemos o arcabouço teórico que 

utilizamos para a discussão e análise dos nossos dados. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

 Na busca de compreender melhor o uso das estratégias de comunicação em ambiente 

de ensino e aprendizagem de PLE, bem como o caráter interativo e comunicativo dessa 

estratégia, iniciamos nosso estudo com uma breve reflexão acerca do ensino/aprendizagem de 

uma LE/L2. Discutimos sobre a teoria sociocultural e suas implicações no ensino de LE/L2. 

Em seguida, debruçamo-nos sobre as definições de estratégia de comunicação e sua 

taxonomia. Por último, tratamos da importância fatores culturais na aprendizagem de uma 

LE/L2. 

 

1.1 O ensino de línguas estrangeiras 

 

São várias as abordagens, métodos e técnicas propostas para o ensino de uma língua 

estrangeira ou de uma segunda língua (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012). Com isso, o 

ensino de LE/L2 passou por grandes transformações teóricas e práticas, sempre permeado por 

diversas concepções e abordagens que abarcavam questões epistemológicas e filosóficas 

ligadas a fatores sociais, individuais e linguísticos no processo de aquisição de LE/L2 

(CANALE; SWAIN, 1980; ELLIS, 1985, 1994, 1997; LARSEN-FREEMAN, 2001; 

LIGHTBOWN; SPADA, 1993; SPOLSKY, 1992). 

 Antes de tratarmos das várias abordagens acerca do ensino de uma LE/L2, devemos 

esclarecer alguns pontos acerca de aprendizagem e aquisição de uma LE/L2. Alguns estudos 

trataram da diferença entre aquisição e aprendizagem (ELLIS, 1985, 1994, 1997; KRASHEN, 

1982), nos quais foram feitas distinções entre os termos. Nesses estudos, aquisição foi 

definida como a forma de aprender uma LE/L2 em ambiente natural, onde se tem essa língua 

como língua materna. Por outro lado, aprendizagem refere-se à forma de aprender uma LE/L2 

desenvolvida em contexto de sala de aula. Com base nessa distinção, podemos afirmar que os 

participantes deste estudo, sendo alunos intercambistas, encontram-se tanto em situação de 
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aprendizagem quanto de aquisição, pois interagiam com brasileiros fora da sala de aula e 

faziam um curso formal de língua na Universidade. 

 Iniciamos nossa discussão acerca das abordagens para o ensino de LE/L2 pelas 

abordagens conhecidas como Abordagens Tradicionais. Tais abordagens ficaram conhecidas, 

principalmente, pelo Método de Gramática e Tradução, Método Direto e pelo Método 

Audiolingual. 

Segundo Larsen-Freeman (2001), o de Gramática e Tradução, também conhecido 

como Método Clássico, foi utilizado primeiramente para o ensino de Latim e Grego e, 

posteriormente, a partir do século XIX, esse método passou, também, a ser utilizado para 

ajudar estudantes a compreender e a apreciar a literatura estrangeira. Na aquisição de LE/L2, 

Figueiredo e Oliveira (2012) apontam que esse método consiste na aquisição de uma LE/L2 

pautada em um processo intelectual de memorização, em que o aprendiz, provavelmente, 

utilizaria a LE/L2 para ler e entender textos literários. Segundo Larsen-Freeman (2001, p. 11), 

os adeptos desse método acreditam que 

 

[a]través do estudo da gramática da língua-alvo, os alunos tornam-se mais 

familiarizados com a gramática da sua língua materna, e essa familiaridade irá 

ajudá-los a falar e a escrever melhor  na sua língua. Finalmente, pensa-se que a 

aprendizagem de línguas estrangeiras ajuda os alunos a se desenvolverem 

intelectualmente; reconhece-se que talvez os alunos nunca utilizarão a língua-alvo, 

mas o exercício mental de aprendê-la seria benéfico de qualquer maneira.2 

 

Por sua vez, no Método Direto, o aprendiz deve distanciar-se de sua língua materna e 

construir um novo sistema linguístico a partir da LE/L2, não permitindo, assim, traduções 

durante a aprendizagem (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012). Larsen-Freeman (2001) afirma 

que tal método tornou-se popular, pois o Método de Gramática e Tradução não era eficiente 

para preparar os estudantes para situações comunicativas reais. Desse modo, o professor deve 

fazer simulações e usar gestos e fotos para que o aluno compreenda sem a necessidade da 

tradução (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012). 

Com o advento do behaviorismo, surge o Método Audilíngual, que preconizava que a 

aprendizagem de uma LE/L2 acontece por meio de um processo de formação de hábitos 

(FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012). Segundo Paiva (2014, p. 22), os estudiosos desse método 

                                                           
2 Tradução nossa de: Through the study of the grammar of the target language, students would became more 

familiar with the grammar of their native language and that this familiarity would help them speak and write 

their native language better. Finally, it was thought that foreing language learning would help the students grown 

intellectually; it was recognized that students would probably never use the target language, but the mental 

exercise of learning it would be beneficial anyway. 
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acreditam que “adquirir uma língua é adquirir hábitos linguísticos automáticos e isso é feito 

através da repetição de estruturas básicas da língua”. 

No final da década de 60, sob a luz dos estudos de Chomsky e, mais tarde, de Hymes, 

começaram a ser desenvolvidas as metodologias comunicativas para o ensino de LE/L2. As 

metodologias comunicativas começaram a ser desenvolvidas com a Abordagem Natural (que 

considerava fatores afetivos e os princípios naturalísticos na aquisição de LE/L2); a 

Abordagem Comunicativa (que buscava possibilitar ao aprendiz conhecimento linguístico, 

que buscava desenvolver no aprendiz a competência comunicativa por meio do uso de 

diversas funções discursivas durante a realização de tarefas na LE/L2); a Abordagem Baseada 

em Tarefas (que busca oferecer ao aprendiz um ambiente natural para a aprendizagem da 

LE/L2); e a Abordagem Colaborativa (que valorizava a interação, a colaboração e a 

participação dos aprendizes em sua aprendizagem de LE/L2). Apesar de existirem diferenças 

claras entre essas abordagens, Figueiredo e Oliveira (2012) apontam que todas podem estar 

presentes em uma mesma sala de aula de LE/L2, visto que elas têm como objetivo principal a 

aprendizagem de uma LE/L2 por e para a comunicação, caracterizando, assim, o que 

Figueiredo e Oliveira (2012) chamaram de ‘Era Pós-método’, em que predomina um 

ecletismo metodológico dentro da sala de aula. 

Com os estudos chomskyanos, foi introduzida a distinção entre a competência 

linguística – o conhecimento de regras fonológicas, morfossintáticas e semânticas – e o uso 

individual da língua em situações reais, o desempenho. Uma das grandes contribuições de 

Chomsky para o ensino de línguas está no desenvolvimento das noções de competência e de 

desempenho linguístico. Tais noções são importantes, pois, a partir delas, pode-se identificar 

quanto da LE o aprendiz sabe e como ele utiliza este conhecimento na comunicação 

(CANALE; SWAIN, 1980). Contudo, é necessário entender que Chomsky estava mais 

interessado no sistema, no conhecimento abstrato que o falante tem sobre a língua do que na 

sua realização, ou seja, no desempenho propriamente dito (CANALE; SWAIN 1980; 

CHOMSKY, 1965; LYONS, 1897). 

Widdowson (1978), em seus estudos sobre o ensino de língua em uma abordagem 

comunicativa, dedica esforços para ampliar o conceito de desempenho proposto por Chomsky 

(1965). Segundo esse estudioso, 

 

quando estamos aprendendo uma língua, nós não estamos aprendendo apenas como 

produzir ou compreender sentenças como uma unidade linguística isolada de uma 

ocorrência aleatória: nós também estamos aprendendo como usar sentenças para 
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alcançar o propósito comunicativo. Não estamos apenas caminhando pela gramática. 

(WIDDOWSON 1978, p. 2).3 

 

Desse modo, o autor afirma que, para a aprendizagem ou para a aquisição de uma 

LE/L2, é necessário que, além da competência (sistema abstrato de regras linguísticas da 

LE/L2) o aprendiz entre em contato e desenvolva o que o autor chamou de usage e use, que 

são elementos do desempenho. Segundo esse estudioso, no momento da comunicação, isto é, 

no momento do desempenho, os falantes utilizam elementos gramaticais que fazem parte do 

sistema linguístico abstrato que possuem, o conhecimento gramatical que têm da LE/L2, ou 

seja, o usage. Mas, para Widdowson (1978), somente isso não é suficiente, é necessário que 

eles tenham noção de use que é a habilidade de saber utilizar o conhecimento gramatical e os 

termos linguísticos adequados para casa situação comunicativa, ou seja, o use.  

Widdowson (1978) aponta que usage e use atuam de forma conjunta, simultânea, em 

situações comunicativas reais, mas que, em situações de aprendizagem, podemos separar tais 

habilidades, para adequar o ensino à necessidade dos aprendizes. Assim, o autor nos chama a 

atenção para a necessidade de se ensinar LE/L2 levando-se em consideração situações 

comunicativas reais, que não ensinem apenas questões gramaticais descontextualizadas da 

realidade da língua.  

Sendo assim, segundo Widdowson (1978), é necessário que o ensino de uma LE/L2 

leve em consideração aspectos gramaticais e aspectos comunicativos reais, que leve em 

consideração os significados produzidos em situações reais de comunicação, pois ensinar 

apenas o usage não garante ao aprendiz conhecimento suficiente para o desenvolvimento do 

use. 

Em contraposição a Chomsky (1965), que excluiu da teoria linguística os fatores 

sociais, Hymes (1971) elaborou a competência comunicativa, que é “a habilidade não 

somente de aplicar as regras gramaticais de uma língua, a fim de se formar sentenças 

gramaticalmente corretas, mas também saber quando, onde, e de que maneira serão utilizadas 

ao falar” (FIGUEIREDO, 2002, p. 22, grifos do autor). Segundo o autor, para um estudo 

linguístico eficaz, o estudioso deve atentar-se para o fato de que “deparar-se com as realidades 

das crianças como seres comunicativos que são, requer uma teoria da qual os fatores 

                                                           
3Tradução nossa de: Whem we acquire a language we do not only learn how to compose ande comprehend 

sentences as isolated linguistic units of random occurence: we also learn how to use sentences appropriately to 

achieve a communicative purpose. We are not Just walking grammars.  
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socioculturais tenham um rol explicito e constitutivo”4 (p.29). Nesse sentido, o autor nos 

chama atenção para a necessidade de se superar a dicotomia entre competência e desempenho, 

proposta por Chomsky, para tratar os termos de forma integrada a fatores socioculturais. 

A abordagem cognitivista, proposta por Chomsky, não tratava da aquisição de LE/L2, 

mas, sim, de língua materna. Nesse sentido, Krashen (1982) desenvolveu estudos que 

tratavam da aquisição de uma LE/L2 através dessa vertente, inserindo vários fatores no 

processo de ensino/aprendizagem de LE/L2. O mais significativo desses novos fatores, para 

este estudo, é a noção de input compreensível. O input compreensível são amostras 

compreensíveis da LE/L2 dadas ao aprendiz. Krashen (1982) afirma, com isso, que o cerne da 

aquisição de uma LE/L2 estaria na exposição do aprendiz à LE/L2 por meio de input 

compreensível (ATKINSON, 2011; ELLIS, 1985, 1994, 1997; KRASHEN, 1982; 

LIGHTBOWWN; SPADA, 1993).  

Contudo, alguns estudiosos se contrapõem aos estudos de Krashen e evidenciam que o 

output, que são as produções linguísticas dos aprendizes, sejam orais ou escritos, é tão 

importante quanto o input dado pelo professor para a aprendizagem de uma LE/L2 (SWAIN, 

1995, 2000; SELINKER, 1972). Swain (1995) afirma que o output possui três funções 

principais: 1) a primeira função seria fornecer pistas sobre o conhecimento que o aprendiz 

possui sobre a LE/L2; 2) a segunda seria a formulação de hipóteses feitas pelo aprendiz acerca 

da LE/L2; 3) e, por último, a metalinguística, que consiste na reflexão do aprendiz sobre o seu 

conhecimento linguístico da LE/L2.  

Nesse sentido, à medida que os aprendizes vão recebendo input compreensível e 

produzindo output e começam a criar hipóteses sobre a LE/L2, inicia-se, então, o processo de 

formação do que conhecemos como interlíngua. Selinker (1972) entende a interlíngua como 

um sistema cognitivo único, em que os aprendizes formulam estratégias para entender o input 

e controlar o seu output, formando, assim, um sistema linguístico individual marcado tanto 

por características e influências da primeira língua (L1) do aprendiz quanto da LE/L2. 

Segundo Selinker (1994), a interlíngua pode ser vista como o conhecimento do sistema 

linguístico que o aprendiz tem da LE/L2. Desse modo, a interlíngua pode ser entendida como 

um terceiro lugar, como a transição entre a (L1) e a LE/L2 do aprendiz, transição esta que é 

construída à medida que o aprendiz entra em contato com a com a LE/L2 em ambientes 

formais e/ou informais.  

                                                           
4 Tradução nossa de: Enfrentarse con las realidades de los niños como seres comunicativos que son, requiere una 

teoría dentro de la cual los factores socioculturales tengan un rol explícito y constitutivo. 
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Selinker (1972) propunha que as informações que poderiam ser observadas e 

relacionadas à teoria da interlíngua são aquelas vindas das declarações dadas pelos 

aprendizes, dos seus modos de fala e das suas exposições, todos esses produzidos durante as 

tentativas do aprendiz de se comunicar na LE/L2. O autor nos chama atenção, ainda, para o 

fato de que o conjunto de produções de um aprendiz de LE/L2 não será o mesmo produzido 

pelo nativo da língua, ressaltando, assim, o terceiro sistema criado a partir do output. 

Tarone (1988), ampliando os estudos de Selinker (1972), propõe que a interlíngua não 

pode ser vista apenas como um sistema cognitivo único que leva em consideração apenas 

aspectos linguísticos. Para a autora, a interlíngua pode variar de acordo com a estrutura 

linguística da L1 e de acordo com o contexto de uso da LE/L2. Para Tarone (1988), a 

interlíngua não seria um sistema uniforme, mas uma série de estilos que podem ser usados nos 

mais variados contextos. Desse modo, a formação de uma interlíngua não se dá apenas através 

de mecanismos cognitivos, mas também de fatores externos. Nesse processo, fatores 

gramaticais, referentes à L1 e LE/L2, e fatores sociais entram em confronto formando 

variantes de interlíngua que se modificam a todo instante e são acionadas em diferentes 

contextos de uso, formando um estado contínuo de transformações.  

Com o desenvolvimento do conceito de competência comunicativa, proposto por 

Hymes (1971), e a proposta de interlíngua feita por Selinker (1972) e Tarone (1988), alguns 

estudos começaram a introduzir os fatores sociais na aprendizagem de uma língua, seja ela 

materna ou estrangeira. Sendo assim, a aprendizagem de uma LE/L2 passa, então, a envolver 

aspectos cognitivos e sociais, considerando, então, a língua uma forma de comunicação e uma 

ferramenta para o pensamento, como apontam Swain e Lapkin (1998).  

 Acerca dos estudos de Hymes sobre a competência comunicativa, Canale e Swain 

(1980) afirmam que essa competência é formada pela interação entre aspectos gramaticais, 

psicolinguísticos, socioculturais e probabilísticos (intuitivos), que devem estar voltados para a 

comunicação em interação, ou seja, a comunicação deve acontecer em situações interativas. 

Para a aprendizagem de uma LE/L2, Canale e Swain (1980) ressaltam a presença e a 

importância de competências para uma abordagem comunicativa, são elas: a) competência 

estratégica (estratégias verbais e não verbais que os falantes empregam para lidar com as 

falhas na comunicação); b) competência gramatical (relacionada ao domínio do código 

linguístico); c) competência sociolinguística (que são as regras sociais de uso e de discurso); 

d) competência discursiva (combinações das formas gramaticais e dos significados para a 

produção oral e textual). 
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A competência estratégica é inserida por Canale e Swain (1980) como elemento 

essencial às outras competências, sendo essa composta pelas estratégias de comunicação 

verbais e não verbais (ELLIS, 1994). Segundo Tarone (1980), as estratégias de comunicação 

ocorrem em momentos de interação social, em situações comunicativas formais ou informais, 

em que o aprendiz desconhece determinada estrutura linguística ou sociolinguística necessária 

para o fluxo da comunicação. Desse modo, segundo Tarone (1980), as estratégias acontecem 

em situações comunicativas e interativas de aprendizagem. 

 Sendo assim, notamos que outro fator, além dos fatores sociolinguísticos, torna-se 

importante para a aprendizagem de uma LE/L2 sob o prisma da abordagem comunicativa, a 

interação. Nessa ótica, dois aprendizes buscam desenvolver a competência comunicativa na 

LE/L2 através da interação, que passou a fazer parte dos estudos sobre a aquisição de uma 

LE/L2, levando os estudiosos a caminhar para a abordagem sociocultural de ensino de LE/L2, 

saindo, assim, da abordagem estritamente cognitiva de ensino/aprendizagem de LE/L2. 

 Para entendermos melhor a presença das estratégias de comunicação em sala de 

LE/L2, devemos, então, entender o funcionamento da interação e da colaboração entre os 

aprendizes.  

Desse modo, no próximo tópico discorremos sobre a teoria sociocultural, que parte do 

pressuposto de que a interação e a colaboração favorecem a aprendizagem. 

 

1.2 A teoria sociocultural 

 

A teoria sociocultural surge a partir dos estudos de Vigotski (2007, 2009) e seus 

colaboradores. O autor dedicou-se a respeito de pesquisas sobre questões relativas ao 

desenvolvimento da inteligência do ser humano com base nas relações deste com o meio 

social. O autor abordou questões relativas ao surgimento das funções psicológicas superiores, 

a relação entre pensamento e linguagem e a mediação simbólica e, entre tantos outros, a 

relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem em ambiente natural e escolar, postulando 

que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento (OLIVEIRA, 2000; REGO, 2011; 

SANTANA, 2010). 

O desenvolvimento, na teoria sociocultural, é tratado através das relações 

estabelecidas pelos indivíduos. A teoria vigotskiana nos mostra que nem todas as 

características dos seres humanos são inatas, mas vão sendo adquiridas e construídas, ao 

longo do seu desenvolvimento histórico, através das relações interpessoais às quais a criança 

e, posteriormente, o adulto são expostos (VIGOTSKI, 2007). 
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No ensino de LE/L2, a teoria sociocultural ganhou força à medida que estudiosos 

foram percebendo que a aprendizagem de uma LE/L2 é favorecida por meio da interação 

social (FIGUEIREDO, 2006; MITCHELL; MYLES; MARSDEN, 2013). Segundo Ahmed 

(1994), a teoria sociocultural permite aos pesquisadores observar os processos comunicativos 

de forma interacional/dialógica, possibilitando, assim, a observação de situações dinâmicas e 

interativas no processo de ensino e aprendizagem de LE/L2. 

Donato e McCormick (1994) afirmam que a teoria sociocultural, ao considerar a 

importância do social para o desenvolvimento do indivíduo, permite que estudos em LE/L2 

busquem identificar como o social e o individual colaboram para a criação de estratégias de 

aprendizagem para LE. Antón e DiCamilla (1999) destacam a importância do papel mediador 

da linguagem para a teoria sociocultural à medida que os aprendizes de uma LE utilizam sua 

L1 como aporte para a aprendizagem de LE.  

Sendo assim, torna-se importante, para este estudo, discorrermos sobre o papel 

mediador da linguagem para a teoria sociocultural, conforme está exposto no próximo item. 

 

1.2.1 A mediação simbólica 

 

 Para Vigotski (2007), a constituição do ser humano é mediada por instrumentos 

(ferramentas) ou símbolos, como a língua. O autor pontua que o desenvolvimento cognitivo 

está diretamente ligado à linguagem, e ambos estão ligados a fatores culturais e sociais. 

Segundo essa concepção, o indivíduo carrega, nos primeiros meses de vida, uma história 

característica de sua espécie, e o contato dele com o meio social e cultural, em que está 

inserido, o faz desenvolver-se, saindo do plano inicial biológico, para se integrar a um campo 

sociocultural. 

 Nesse sentido, é interessante que entendamos o conceito de mediação proposto pela 

teoria sociocultural. Quando vamos realizar determinada tarefa, fazemos por meio de um 

estímulo que nos motiva em busca de um resultado. O contato entre estímulo e resultado pode 

ocorrer de forma direta ou pode ocorrer de forma mediada, ou seja, por meio da “intervenção 

de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p. 26, grifos da autora). Nesse sentido, a 

mediação é entendida como o processo de intervenção que busca facilitar a realização de uma 

tarefa, tornando-se o terceiro elemento na relação existente entre estímulo e resposta, 

formando, assim, um novo processo. Segundo Vigotski (2007, p. 34), “nesse novo processo, o 



26 
 

impulso direto para reagir é inibido, e é incorporado um estímulo auxiliar que facilita a 

complementação da operação por meios indiretos”. 

 O pensamento vigotskiano, dessa forma, enfatiza que o desenvolvimento dos 

processos psíquicos superiores dos seres humanos é sempre mediado por instrumentos ou 

signos (LANTOLF, 2011). A mediação por instrumentos deve ser entendida como a mediação 

feita através de ferramentas, objetos de trabalho que auxiliam na execução de determinada 

tarefa concreta (OLIVEIRA, 1997), como, por exemplo, o auxílio de uma vara para pegar 

frutas e de uma faca para cortar os alimentos. 

 A mediação simbólica, por sua vez, é realizável através do uso da linguagem, com a 

utilização de signos ou símbolos. Segundo Vigotski (2007, p. 34), “o uso de signos conduz os 

seres humanos a uma estrutura específica de comportamento que se destaca no 

desenvolvimento biológico e cria novas formas de processos psicológicos enraizados na 

cultura”. O uso de signos faz com que os seres humanos controlem suas ações psicológicas 

internas, atuando, assim, em processos psicológicos e não em ações concretas, como é o caso 

dos instrumentos (LANTOLF, 2011; OLIVEIRA, 1997). 

Uma das principais formas de mediação simbólica são os processos de significação. É 

através deles que o sujeito relaciona-se com o mundo, possibilitando, assim, o 

desenvolvimento do sujeito e do contexto de que faz parte (LANTOLF; APPEL, 1994). Os 

processos de significação são caracterizados pela relação estabelecida entre sujeito e contexto 

social, sendo essa relação estabelecida através da linguagem, caracterizando, portanto, a 

natureza relacional do indivíduo (SANTANA, 2010). Segundo Vigotski (2007), a linguagem 

é o principal elemento responsável pela mediação entre a realidade interna e a realidade 

externa do indivíduo. De acordo com o autor, 

 

[s]ignos e palavras constituem para as crianças, primeiro e acima de tudo, um meio 

de contato social com outras pessoas. As funções cognitivas e comunicativas da 

linguagem tornam-se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade nas 

crianças, distinguindo-as dos animais. (VIGOTSKI, 2007, p. 18). 

 

Sendo assim, a linguagem é vista como o principal caminho para o desenvolvimento 

cognitivo e para a interação. Na aprendizagem de uma LE/L2, a mediação simbólica pode ser 

observada através da própria L1 do aprendiz, que serve de aporte para a aprendizagem da 

LE/L2. Além disso, a noção vigotskiana aponta que a aprendizagem acontece através da 

linguagem e da interação proporcionada por esta, e não apenas através de um processo de 

decodificação de informações de forma individual (DONATO, 2000). 
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Segundo Vigotski (2007, 2009), para que as crianças aprendam e se desenvolvam, por 

meio da mediação simbólica, é necessário que elas entrem em contato com um adulto ou com 

outra criança mais competente e que este outro mais competente atue como mediador. Desse 

modo, a interação social, através das trocas linguísticas, possibilita o desenvolvimento do 

aprendiz que, por meio do auxílio do outro, consegue executar determinada tarefa, 

primeiramente com auxílio e, posteriormente, de forma independente, passando, assim, de um 

estágio de regulação pelo outro para um estágio de autorregulação (ALJAAFREH; 

LANTOLF, 1994; TUDGE, 1990). 

Para compreendermos melhor o processo de desenvolvimento cognitivo humano, é 

necessário entendermos a distinção que Vigotski (2007) faz entre nível real e nível potencial. 

O nível real diz respeito às atividades que a criança consegue desenvolver, sozinha, sem a 

ajuda do outro. Já o nível potencial diz respeito às atividades que a criança poderá vir a 

desenvolver com a ajuda de um indivíduo. Assim, o autor desenvolveu o conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) que é a distância entre aquilo que a criança consegue fazer 

sozinha e o que ela poderá vir a fazer com a ajuda do outro. Para o autor, a ZDP 

 

[d]efine aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que ainda estão em 

processo de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em 

estado embrionário. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” 

do desenvolvimento, em vez de “frutos” do desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2007, p. 

98). 

 

Vigotski (2007; 2009) destacou a importância desse processo, pois, segundo ele, na 

ZDP, por meio do auxílio do outro, certas atividades, que ainda não são totalmente dominadas 

pelo aprendiz, começam a ser internalizadas, por meio de mecanismos internos. À medida que 

o parceiro mais capaz oferece suporte para o menos capaz, ele atua diretamente na ZDP do 

aprendiz, que é a área onde o desenvolvimento acontece. Através desse auxílio, o aprendiz, 

por sua vez, passa por um processo de desenvolvimento em que deixa de ocupar o lugar de 

regulado e passa a se autorregular. O aprendiz, então, deixa de ser regulado pelo objeto, 

posteriormente, passa a ser regulado pelo outro e, em um último estágio, passa para a 

autorregulação, em que domina de forma autônoma a execução de determinada atividade 

(ALJAAFREH; LANTOLF, 1994; LANTOLF; APPEL, 1994; LANTOLF 2011; TUDGE, 

1990). A ZDP, assim, configura-se como um processo em que desenvolvimento e 

aprendizagem estão interligados desde os primeiros dias de vida da criança e a acompanhará 

até o fim de sua vida, o que nos faz entender, portanto, que o ser humano está em constante 

desenvolvimento e transformação (LANTOLF, 2011). 
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Outro fator que também ganha destaque no processo de mediação são as estruturas de 

apoio conhecidas como scaffolding. Tais ferramentas são entendidas como um suporte 

mediado que ajudam a criança ou o aprendiz a solucionar um problema, realizar uma tarefa, 

ou atingir um objetivo que estaria além dos seus esforços, coso não tivesse o auxílio de outra 

pessoa (DONATO, 1994; WOOD; BRUNER; ROSS, 1976).  

Gibbons (2002) afirma que o scaffolding é um processo temporário e essencial para a 

construção do conhecimento. Segundo o autor, 

 

[s]caffolding, no entanto, não é simplesmente uma outra palavra para pedir ajuda. É 

um tipo especial de ajuda que auxilia um aprendiz a se mover em direção a novas 

habilidades, conceitos e níveis de compreensão. Scaffolding é, portanto, a 

assistência temporária através da qual um professor ajuda o aluno a aprender como 

fazer algo, de modo que o aluno vai depois ser capaz de completar uma tarefa 

semelhante sozinho. (GIBBONS, 2002, P. 10).5 

 

Desse modo, em contexto educacional, o parceiro (aprendiz) e o professor são os 

principais responsáveis por oferecer scaffolding. Segundo Antón (1999), o scaffolding, 

oferecido pelo parceiro/professor mais experiente ou pelo professor, é responsável por 

envolver o aprendiz em determinada questão, facilitar a resolução de tal questão, motivar o 

aprendiz, identificar os pontos críticos, reduzir o estresse e trazer exemplos para que, a partir 

deles, o aprendiz consiga resolver os problemas, passando da regulação pelo outro para a 

autorregulação. 

Em ambiente formal de aprendizagem de uma LE/L2, é importante destacar que o 

professor, ou o colega mais capaz, cria, através de diálogos, mecanismos de apoio que 

auxiliam o aprendiz a desenvolver-se e, portanto, a elevar seu nível de conhecimento. 

Segundo Aljaafreh e Lantof (1994), esse auxílio fornecido deve acontecer de forma: 1) 

gradual, pois primeiramente deve ser implícito e, se necessário, tornar-se explícito; 2) 

contingente, pois a ajuda só deve ser oferecida quando o aprendiz manifestar necessidade; e 3) 

dialógica, pois é por meio do diálogo que se evidenciam a ZDP e o tipo de ajuda a ser 

oferecido. 

Percebe-se, assim, a importância da interação no processo de aprendizagem de LE, o 

que será abordado no próximo item. 

 

                                                           
5 Tradução nossa de: Scaffolding, however, is not simply another word for help. It is a special kind of help that 

assists a learns to move toward new skills, concepts, and levels of understanding. Scaffolding is thus the 

temporary assistance by which a teacher helps a learner know how to do something, so that the learner will later 

be able to complete a similar task alone. 
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1.3 Interação 

 

 Na teoria sociocultural, para que o desenvolvimento aconteça, é necessário que a 

criança esteja engajada em tarefas interativas, em que um adulto ou parceiro mais capaz atua 

como mediador entre o desenvolvimento real e potencial, atuando, dessa forma, na ZDP da 

criança. É por meio da interação com o outro e com o ambiente em que está inserido que a 

criança recebe informações necessárias para ativar mecanismos internos e se desenvolver. 

Segundo Vigotski (2007, p. 100), “o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica em um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 

que as cercam”. Sendo assim, nessa vertente, são valorizados os aspectos sociais que 

influenciam no desenvolvimento da criança através da interação. 

 Em sala de aula de LE, as interações estabelecidas entre os aprendizes e entre 

aprendizes e o professor tomam especial relevância, visto que é a partir da interação verbal 

que o aprendiz começa a perceber e a internalizar a língua em aquisição (ELLIS, 1994). É 

através da participação em situações comunicativas, por meio da interação verbal (com o 

recebimento de input compreensível e a produção de output), que o aprendiz começa a 

adquirir estruturas sintáticas necessárias para o desenvolvimento na LE/L2 (ELLIS, 1994). 

 Antón e DiCamilla (1999) apontam que a interação, através do discurso colaborativo 

em sala de aula de LE/L2, auxilia os aprendizes na solução de questões acerca da LE/L2. É 

interessante notar, ainda, que os autores apontam que interações discursivas na L1 dos 

aprendizes também são responsáveis pelo desenvolvimento na LE/L2, visto que, por meio da 

língua materna, os aprendizes mantêm-se no objetivo de desenvolvimento e na solução de 

problemas durante a aprendizagem da LE/L2 (ANTÓN; DICAMILLA, 1999).  

 Segundo Oxford (1997), para que a interação ocorra, são necessários alguns aspectos 

que a viabilizem. A autora destaca a importância de tarefas que favoreçam a interação, a 

disposição dos estudantes para praticar atividades comunicativas e para se envolverem na 

interação, os estilos de aprendizagem que devem estar de acordo com tal proposta (os 

aprendizes e o professor devem entrar em acordo e escolher o estilo que mais lhe agradam) e, 

por último, a criação de um grupo dinâmico dentro de sala de aula. 

 Segundo Swain e Lapkin (1998), o diálogo, ao mesmo tempo que viabiliza a 

comunicação, serve de ferramenta para o desenvolvimento da LE. As autoras afirmam, ainda, 

que a interação em sala de aula possibilita a colaboração para os aprendizes na aprendizagem 

de LE, sendo a aprendizagem colaborativa um conceito importante para o processo de 

aprendizagem de LE. 
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A aprendizagem colaborativa diz respeito a situações de aprendizagem, em que dois 

aprendizes, por meio da interação, empenham-se em aprender algo juntos. De acordo com 

Figueiredo (2006), o objetivo primeiro da aprendizagem colaborativa é a construção do 

conhecimento de forma partilhada, em conjunto, em coconstrução. Oxford (1997) afirma que 

a aprendizagem colaborativa vê o processo de ensino-aprendizagem como uma coconstrução 

de conhecimento em um contexto social que favorece a interação e trocas colaborativas, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento de habilidades na LE/L2. 

 Os estudos da teoria sociocultural e suas implicações acerca da interação social 

possibilitaram um aumento em pesquisas acerca da aprendizagem colaborativa. Cândido 

Júnior (2006) afirma que a aprendizagem colaborativa, além de promover a interação entre os 

aprendizes, possibilita a negociação de significados, pois abre oportunidades para a 

negociação e reflexão sobre o uso da LE. Além disso, a colaboração possibilita aos aprendizes 

maior autonomia e o desenvolvimento de habilidades afetivas e cognitivas (FIGUEIREDO, 

2006). 

 Sendo assim, percebemos que ambientes de aprendizagem que priorizam a interação 

entre os aprendizes, além de acentuarem a comunicação entre os envolvidos, possibilita 

espaço fértil para o desenvolvimento da autonomia dos aprendizes acerca da LE/L2 e permite 

que eles se envolvam em ambientes colaborativos de aprendizagem, onde oferecem e recebem 

auxílio, negociam significados e coconstroem conhecimentos acerca da LE/L2. 

Pica (1987, 1991, 2000) ressalta que, durante a interação na aprendizagem de uma 

LE/L2, os aprendizes criam oportunidades para que ocorra a negociação de significados. 

Segundo a autora, nas negociações de significados os interlocutores reorganizam sua estrutura 

interna a fim de que a mensagem seja compreendida por ambos. Desse modo, durante a 

interação a mensagem é reorganizada pelos interlocutores com o objetivo de superar falhas na 

comunicação (OLIVER, 1998).  

As negociações não ocorrem somente no nível semântico. Elas também possibilitam 

aos integrantes negociar nos níveis gramatical, lexical e fonológico (PICA, 1994). Tais 

negociações são conhecidas, na literatura, por negociação de forma. 

Outro tipo de negociação refere-se ao conteúdo das mensagens. Van den Branden 

(1997) descreve-o como uma forma de o interlocutor buscar mais informações para uma 

melhor compreensão da mensagem, pedindo mais detalhes sobre o que é dito. Esse tipo de 

negociação é conhecido por negociação de conteúdo. 

Na aprendizagem de uma LE, os aprendizes ajustam seu input para que a mensagem 

seja compreendida. Sendo assim, os aprendizes vão, ao longo da interação, fornecendo pistas 
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(através de questionamentos, respostas e sinais visuais) se a mensagem está sendo 

compreendida ou não, criando, assim, uma interação cooperativa em que os aprendizes 

buscam entender-se mutuamente (PICA, 1987, 1991, 2000). Segundo Oliver (1998) esses 

momentos interativos cooperativos são benéficos, pois permitem aos aprendizes produzir 

input compreensível nas mais variadas situações de aprendizagem. 

Segundo Pica (1987, 1991, 2000), os aprendizes reconstroem o repertório linguístico 

de sua interlíngua através da interação e das experiências que são vivenciadas ao longo do 

processo de aprendizagem de uma LE/L2. A autora advoga, ainda, que os aprendizes de uma 

LE devem ser encorajados a interagir durante as aulas de LE/L2 para que, assim, consigam 

negociar significados na LE/L2.  

 Durante a comunicação dos aprendizes e das trocas significativas, os aprendizes 

utilizam as estratégias para manter o canal comunicativo aberto e para transmitir a mensagem. 

Passemos, agora, para a discussão da competência estratégica na aprendizagem de LE/L2. 

 

1.4 A Competência estratégica 

 

O termo ‘estratégias’ surgiu como objeto de pesquisa na Linguística Aplicada (LA) em 

meados da década de 60 e, desde então, vem sendo alvo de diversos estudos que buscam 

identificar a relação existente entre as estratégias e a aprendizagem de LE/L2. Nesse sentido, 

diversas definições e taxonomias foram sendo desenvolvidas para o termo. No estudo de uma 

LE/L2, estratégias são vistas como ações, inferências, tomadas e produzidas pelos aprendizes, 

em momentos em que estes se encontram em situações de conflito com o uso da LE 

(CANALE; SWAIN, 1980; OXFORD, 1990; OXFORD; COHEN, 1992; SKEHAN, 1989; 

TARONE, 1980, 1981; WENDEN; RUBIN, 1987). 

Durante o processo de aprendizagem, o aprendiz utiliza as estratégias, na busca de 

facilitar a aquisição da LE/L2, colocando-as a serviço de processos cognitivos de 

desenvolvimento, suprindo, assim, as necessidades acerca da LE/L2 (WENDEN; RUBIN, 

1987; OXFORD, 1990; OXFORD; COHEN, 1992; SKEHAN, 1989). Contudo, Oxford e 

Cohen (1992) nos mostram que as estratégias não atuam apenas no campo cognitivo, mas 

também em muitos outros campos que influenciam a aprendizagem, sendo eles: o campo 

afetivo (emoção, motivação, atitude e personalidade), o campo social (interpessoal e 

interacional) e metacognitivo (planejamento e avaliação). Sendo assim, as estratégias, que 

fazem parte do que conhecemos como competência estratégica, funcionam como processo 
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fundamental para a aquisição de uma LE/L2, atuando em vários campos relacionados à 

aprendizagem de línguas (CANALE; SWAIN, 1980).  

Segundo Canale e Swain (1980), a competência estratégica pode ser produzida pelo 

aprendiz (de forma verbal ou não verbal) e opera para cobrir as lacunas criadas pela falta de 

conhecimento da LE no momento da comunicação. As estratégias servem, dessa forma, às 

outras duas competências necessárias para a aprendizagem de LE/L2, a competência 

gramatical e a competência sociolinguística. Os autores afirmam, ainda, que a competência 

estratégica ajuda, de forma essencial, os aprendizes nos primeiros momentos de aprendizagem 

de LE (CANALE; SWAIN, 1980).  

Existem diferentes tipos de estratégias presentes na competência estratégica, das quais 

o aprendiz pode lançar mão para a aprendizagem de LE/L2. Muitos estudiosos dedicaram-se 

ao entendimento dessas estratégias. Contudo, não encontramos grandes diferenças entre as 

definições, havendo o predomínio de conceitos semelhantes (COHEN, 1996; ELLIS, 1994; 

FAERCH; KASPER, 1983; OXFORD, 1990; OXFORD; COHEN, 1992; SKEHAN, 1989; 

WENDEN; RUBIN, 1987). Dentre os vários tipos de estratégias, podemos encontrar: 

 

1. Estratégias de aprendizagem – são normalmente divididas em dois grupos: 

A. Metacognitivas – nesse tipo de estratégia, os aprendizes devem fazer uso do 

conhecimento acerca da LE/L2. Os aprendizes colocam-se em situação de 

planejamento, monitoramento e avaliação acerca de sua produção na LE/L2. São 

exemplos desse tipo de estratégia o automonitoramento, a autoavaliação, a preparação 

e a organização. 

B. Cognitivas – essas estratégias auxiliam os aprendizes a retomar aquilo que já foi 

internalizado. Além disso, auxiliam os aprendizes a reconstruir o conhecimento já 

adquirido acerca da LE/L2. São exemplo desse tipo de estratégia a repetição, a 

dedução e a inferência. 

 

2. Estratégias afetivas – tais estratégias auxiliam os aprendizes de uma LE/L2 a 

dominar os componentes afetivos presentes durante a aprendizagem da língua, tais como 

ansiedade, raiva e medo. São exemplos desse tipo de estratégia a redução da ansiedade, o 

autoencorajamento e o autoelogio. 

 

3. Estratégias sociais – nesse tipo de estratégia, o aprendiz lança mão da interação e da 

cooperação para aprimorar o seu conhecimento acerca da LE/L2. Nesse sentido, a interação 
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ganha destaque, visto que, através dela, o aprendiz buscará auxílio e fará negociação de 

significados para alcançar o seu objetivo na LE/L2. 

 

4. Estratégias de comunicação – de acordo com Cohen (1996), são as estratégias 

utilizadas pelos aprendizes para a transmissão de alguma mensagem significativa para um 

interlocutor e podem ou não contribuir para a aprendizagem da LE/L2, visto que o objetivo de 

tal estratégia é contribuir com o processo comunicativo e não necessariamente com o process 

de aprendizagem de línguas. Segundo Ellis (1994), as estratégias de comunicação são 

utilizadas na tentativa de resolver algum problema durante a comunicação e durante o 

processo interacional. 

 Visando a um maior esclarecimento acerca das estratégias de comunicação, que são o 

foco do nosso estudo, discorreremos no próximo tópico sobre sua definição e a natureza 

interativa desse tipo de estratégia. 

 

1.4.1 Estratégias de comunicação 

 

O termo ‘estratégias de comunicação’ (doravante EC) surgiu com os estudos de 

Selinker (1972) sobre a interlíngua. Nesse estudo, o autor definiu cinco processos cognitivos 

centrais para a aprendizagem de LE/L2: transferência linguística, transferência de 

treinamento, estratégias de aprendizagem de uma LE/L2, generalização de uma regra da 

LE/L2 e as EC ocorridas durante a produção da LE/L2. 

Desse modo, as EC devem ser entendidas como componentes da interlíngua, ou seja, 

elas são ferramentas que visam à comunicação e que servem ao aprendiz no momento em que 

este se vê em situação de dificuldade de comunicação em uma LE/L2. Tal ferramenta não 

deve ser vista como fruto da incapacidade do aprendiz de se expressar, mas, sim, como forma 

de se fazer entendido e de entender o outro (OXFORD, 1990; OXFORD; COHEN, 1992; 

SKEHAN, 1989; TARONE, 1980, 1981; WENDEN; RUBIN, 1987). Segundo Figueredo 

(2003), as EC são tentativas, feitas pelo aprendiz, de manipular o sistema linguístico 

superando os recursos considerados inadequados em sua interlíngua.  

Os estudos sobre as EC caminharam entre duas vertentes, uma cognitivista e outra 

interacionista. A abordagem cognitivista preocupou-se com os processos mentais/cognitivos 

que se realizam durante a comunicação do aprendiz. Essa vertente ficou conhecida como 

psicolinguística, baseando-se em dois critérios centrais: as estratégias são conscientes e 
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intencionais, criadas para resolver determinado problema durante a comunicação. Nesse 

sentido, as EC ocorreriam em duas situações: a primeira delas seria a de planejamento, 

quando o aprendiz se depara com algum problema na comunicação, mas que, mesmo assim, 

se considera capaz para a execução do ato linguístico; e a segunda, por sua vez, refere-se à 

ação, quando o problema se mostra no momento em que o aprendiz deseja se comunicar 

(FAERCH; KASPER, 1983). Dörnyei e Scott (1997) afirmam que os autores da abordagem 

cognitivista defendiam que 

 

[a] pesquisa das estratégias de comunicação deve investigar os processos cognitivos 

subjacentes ao uso da linguagem. Eles [pesquisadores] alegaram que não 

compreender as dimensões cognitivas psicológicas e psicolinguísticas de uso das 

estratégias de comunicação, concentrando-se apenas nas verbalizações superficiais 

de processos psicológicos subjacentes, levaria a taxonomias de validade duvidosa. 

(p. 180)6 

 

A segunda abordagem, a interacionista, é orientada para o produto, ou seja, preocupa-

se com a produção dos aprendizes. À luz dessa corrente, construímos a análise de nossos 

dados, por isso discorreremos um pouco mais sobre ela. Nessa perspectiva, as estratégias não 

são observadas apenas em seu aspecto cognitivo, visto que as estratégias são constituídas 

como algo cognitivo e interativo, sendo seu principal objetivo a negociação de significados. 

Tarone (1980) afirma que as EC ocorrem em momentos de interação, quando as interlínguas 

dos aprendizes entram em contato e afirma, ainda, que as estratégias podem assegurar a troca 

de informações e garantir que os interlocutores estejam falando a mesma coisa. Sendo assim, 

percebemos que o foco dessa abordagem está na interação social, naquilo que é externo. Nas 

palavras da autora: Segundo Tarone (1980, p. 420, grifos da autora), 

 

[a]s estratégias de comunicação são mais claramente definidas como “tentativas 

mútuas de dois interlocutores para entrarem em acordo a respeito de um significado 

em situações em que as estruturas significativas necessárias parecem não ser 

compartilhadas”. As estratégias de comunicação são vistas como ferramentas 

utilizadas em uma negociação conjunta de sentido em que ambos os interlocutores 

estão tentando concordar quanto ao objetivo comunicativo.7 

 

                                                           
6 Tradução nossa de: CS (communication strategies) research should investigate the cognitive processes 

underlying strategic language use. They claimed that not understanding the cognitive psychological and 

psycholinguistic dimensions of CS use, and focusing only on the surface verbalizations of underlying 

psychological processes, would lead to taxonomies of doubtful validity. 

 
7 Tradução nossa de: Communication strategies are most clearly defined here as “mutual atempts of two 

interlocutors to agree on a meaning in the situations where the requisite meaning structures do not seem to be 

shared”. CS (communication strategies) are seen as tools used in a joint negotiation of meaning in situations 

where both interlocutors are attempting to agree as to communicative goal. 
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É interessante observar que, através do uso das EC, os aprendizes conseguem transpor 

os problemas existentes em sua interlíngua durante a comunicação, buscando alcançar o seu 

objetivo principal, que é a comunicação na LE/L2. Acrescentamos, ainda, que, além de 

possibilitarem a comunicação, as EC auxiliam os aprendizes na negociação de significados e 

no aprimoramento e no aprofundamento do conhecimento acerca da LE/L2, atuando, dessa 

forma, como ferramenta para que o aprendiz se comunique, pois permite que o aprendiz se 

mantenha em uma conversa (RUBIN, 1987; TARONE, 1980). 

Tarone (1980) caracteriza a ocorrência das EC segundo três critérios. São eles: 

 

1. Um falante deseja comunicar um significado X a um ouvinte. 

2. O falante acredita que a estrutura linguística ou sociolinguística necessária para 

comunicar o significado X não está disponível ou não é compartilhado pelo seu interlocutor. 

3. O falante toma a decisão de: 

a) evitar – e decide não tentar comunicar o significado X, ou de 

b) fazer uso de diversas formas para comunicar o significado X. O falante para de tentar 

utilizar outras formas para se expressar quando parece claro que o significado já foi 

compartilhado. 

 

As EC são compreendidas, então, como um processo interativo, em que os aprendizes 

buscam negociar significados de forma conjunta, sendo a motivação primária desses 

aprendizes a comunicação. Mas, além disto, Rubin (1987) afirma que as EC possibilitam aos 

aprendizes maior autonomia e responsabilidade em seu processo de aprendizagem à medida 

que empenham esforço na tentativa de compreenderem ou serem compreendidos. Segundo a 

autora, os aprendizes têm mais oportunidades de ouvir a LE/L2 e, ao mesmo tempo, tentam 

produzir novas estruturas e testar seus próprios conhecimentos. 

Entendemos, através de alguns estudos sobre a vertente interacionista (ANTÓN; 

DICAMILLA, 1999; FAERCH; KASPER, 1983; RUBIN, 1987; TARONE, 1980), que as EC 

funcionam como scaffolding para os aprendizes, atuando em sua ZDP, e permitem que eles 

entrem em um processo cooperativo para a aprendizagem de LE/L2. Faerch e Kasper (1983) 

afirmam que as EC são naturalmente cooperativas, pois os aprendizes necessitam da 

negociação à medida que surge o desejo intencionado (percebido por locutor e interlocutor) de 

transmitir uma mensagem. 

Wenden e Rubin (1987) destacam o caráter interativo e cooperativo no uso das EC. 

Segundo os autores, durante a comunicação em sala de aula, nos momentos em que o aprendiz 
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desconhece determinada palavra ou estrutura gramatical, para continuar se comunicando, ele 

deve: “(1) encontrar formas de continuar a produzir na LE/L2, apesar das limitações, (2) 

reconhecer quando sua produção não foi devidamente interpretada, e (3) indicar a sua 

recepção das intenções do falante”8 (p. 26). 

É importante destacar que, para que as EC ocorram, é indispensável a comunicação. 

Sendo assim, é importante que entendamos a distinção entre comunicação e competência 

comunicativa em sala de aula. Segundo Oxford (1990), comunicação diz respeito à troca 

cooperativa de significados entre duas pessoas, que compartilham uma mesma língua. Já a 

competência comunicativa diz respeito à capacidade de um falante em se comunicar 

utilizando as quatro habilidades linguísticas: compreensão e produção oral, leitura e escrita. 

Em nossa análise, abordaremos aspectos relacionados tanto à comunicação quanto à 

competência comunicativa. 

 A seguir, apresentamos a classificação das EC. 

 

1.5.2 Taxonomia e classificação das estratégias de comunicação 

 

 Durante os estudos sobre as EC, várias taxonomias e classificações foram sendo 

criadas. Desse modo, além dos estudos clássicos realizados sobre as EC (DÖRNYEI; SCOTT, 

1997; OXFORD, 1990; OXFORD; COHEN, 1992; SKEHAN, 1989; TARONE, 1980, 1981; 

WENDEN; RUBIN, 1987), nos últimos anos, temos visto um grande número de estudos, 

dentro e fora do Brasil, que se dedicaram à classificação e à descrição das EC (ANDERSON, 

2005; CORDEIRO, 2011; FERREIRA, 2013; FIGUEREDO, 2001, 2006; HEBERLEIN, 

2010; RODRIGUES, 1999; STURM, 2001). Tais estudos, em sua grande maioria, buscaram 

classificar as EC de modo que pudessem ser utilizadas em momentos distintos pelo aprendiz, 

tentando entender os diferentes tipos de problemas enfrentados pelos aprendizes durante o 

processo de comunicação.  

Em nosso estudo, usamos a taxonomia proposta por Tarone (1980) e por Dörnyei e 

Scott (1997), pois tais estudos tratam as EC de forma interacional. Primeiramente, 

apresentamos a taxonomia proposta por Tarone (1980). Logo em seguida, apresentamos a 

taxonomia proposta por Dörnyei e Scott (1997). 

 

                                                           
8 Tradução nossa de: (1) find ways to continue producing the target language despite limitations, (2) recognize 

when their production has not been properly interpreted, and (3) indicate their reception of the speaker’s 

intentions. 
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Quadro 1.1: EC apresentadas por Tarone (1980) 

Estratégias de Comunicação 

Estratégia Categorização  Definição 

 

 

 

Paráfrase 

Aproximação O aprendiz faz uso de uma única palavra ou estrutura 

gramatical que sabe que está incorreta ou é inapropriada, 

mas a utiliza por ser semanticamente próximas. 

Ex.:‘Pipe’, ao invés de ‘waterpipe’9 

Criação de palavras O aprendiz cria uma palavra na LE/L2 para poder 

comunicar aquilo que deseja. Ex. ‘Airball’, ao invés de 

‘balloon’ 

Circunlocução  O aprendiz descreve, exemplifica, ilustra determinado 

objeto ou ação em vez de utilizar a estrutura ou a palavra 

adequada. Ex.:‘She is, uh, smoking something. I don’t 

know what’s its name. That’s, uh, Persian, and we use in 

Turkey, a lot of’. 

 Tradução literal O aprendiz traduz palavra por palavra com base em sua 

língua materna. Ex.: ‘I have 25 years’, ao invés de ‘I am 

25 years old’. 

 

Empréstimo  

Mudança de código O aprendiz utiliza palavras da sua língua materna sem se 

importar em traduzir para a LE. Ex.: ‘I like my balão’ ao 

invés de ‘I like my balloon’. 

Pedido de ajuda O aprendiz pergunta para o colega ou para o professor o 

termo correto. Ex.: ‘What is this? What is it called?’. 

Mímica O aprendiz descreve palavras de forma não verbal. Ex.: O 

aprendiz bate palmas para ilustrar aplauso. 

 

 

Evitação 

Evitação de tópico O aprendiz evita falar de conceitos ou utilizar 

determinadas estruturas ou até mesmo tópicos devido à 

falta de recursos linguísticos. 

 Abandono da 

mensagem. 

O aprendiz começa a falar determinado conceito, mas o 

abandona por desconhecimento da estrutura linguística 

necessária.  

 

 
Quadro 1.2: EC apresentadas por Dörnyei e Scott (1997) 

Estratégias de comunicação 

Estratégia Categorização Definição 

 

 

 

 

 

Estratégias 

Diretas 

Substituição da 

mensagem 

O aprendiz substitui a mensagem original por uma nova 

devido ao fato de reconhecer que não sabe expressar a 

mensagem pretendida. Ex.: ‘I didn't know “screw thread” 

and well, I had to say something’. 

Generalização através 

de uma palavra 

O aprendiz usa uma palavra ou expressão mais geral 

quando a palavra específica está ausente ou é 

desconhecida. Ex.: ‘things’.  

Reestruturação O aprendiz abandona a execução da mensagem atual 

devido a dificuldades encontradas durante a sua execução. 

A mensagem passa a ser executada por meio de um 

segundo plano. Ex.: ‘on Mickey’s face we can see the... so 

he’s he’s he’s wondering’. 

Estrangeirismo O aprendiz ajusta uma palavra de sua língua materna à 

fonologia ou morfologia da LE. Ex.: ‘reparete’ ao invés de 

                                                           
9 Os exemplos dos Quadros 1.1 e 1.2 foram retirados dos estudos de Tarone (1980) e de Dörnyei e Scott (1997). 
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‘repair’ (ajuste feito do alemão ‘reparieren’). 

Uso de som similar O aprendiz substitui um item lexical por outro cujos som é 

semelhante. Ex.: troca de ‘cap’ por ‘pan’. 

Resmungo O aprendiz produz certa palavra de forma muito baixa ou 

inaudível por receio de estar falando a palavra errada. 

Omissão O aprendiz deixa uma lacuna em sua mensagem quando 

desconhece uma palavra ou estrutura sintática. Ex.: 

‘Then... er... the sun is is... hm sun is... and the Mickey 

Mouse... (o aprendiz não conhecia a palavra ‘shine’) 

Recuperação O aprendiz, na tentativa de recuperar certo item lexical, 

diz uma série de formas incompletas ou inexatas até que 

encontre a forma ideal. Ex.: ‘It’s brake er... it’s broken 

broked broke’. 

Autorreelaboração O aprendiz repete um termo não da forma como ele é, mas 

sim por meio de uma paráfrase. Ex.: ‘I don’t know the 

material... what it’s made of...’ 

Autorreparo O aprendiz corrige seu discurso. Ex.: ‘Then the sunshines 

and the weather get be... gets better’. 

Reparar o outro O aprendiz reproduz reparos no discurso do outro, quando 

detecta algum problema. Ex.: Locutor:... because our tip 

went wrong... [...] Interlocutor: oh, you mean the tap. 

Locutor: tap, tap... 

 

 

 

 

 

 

Estratégias 

interacionais 

Apelo por ajuda O aprendiz pede auxílio ao seu interlocutor acerca do 

desconhecimento de alguma palavra ou estrutura durante a 

comunicação em LE/L2. Ex.: ‘It’s kind of old clock so 

when it strucks er... I don’t know, one, two, or three 

o’clock then a bird is coming out. What’s the name?’. 

Confirmação da 

compreensão 

O aprendiz, por meio de pergunta ou repetição, espera a 

confirmação de que o que foi dito por ele está sendo 

entendido. Ex.: ‘And what is the diameter of the pipe? The 

diameter. Do you know what the diameter is?’. 

Confirmação da 

exatidão 

O aprendiz, por meio de pergunta ou repetição da 

mensagem, deseja constatar se o que foi dito está correto 

ou não. Ex.: ‘I can see a huge snow... snowman? snowman 

in the garden’. 

Pedido de repetição O aprendiz pede que seu interlocutor repita a mensagem 

quando não há a compreensão adequada. Ex.: ‘Pardon?’ 

ou ‘What?’. 

Pedido de 

esclarecimento 

O aprendiz pede que seu interlocutor explique 

determinada palavra ou estrutura desconhecida. Ex.: 

‘What do you mean?’ ou ‘You saw what?’. 

Pedido de confirmação O aprendiz pede a confirmação de algo que foi 

compreendido, ou seja, se foi compreendido corretamente. 

Ex.: ‘You said?’, ‘You mean?’ ou ‘Do you mean?’. 

Adivinhação O aprendiz tenta encontrar uma palavra através de 

perguntas. Ex.: ‘Oh. It is then not the washing machine. Is 

it a sink?’. 

Expressão de não 

entendimento 

O aprendiz expressa de forma não verbal ou verbal a sua 

incompreensão. Ex.: Interlocutor What is the diameter of 

the pipe?’ Locutor: ‘The diameter?’ Interlocutor: ‘I don’t 

know this thing’. 

Resumo interpretativo O aprendiz reproduz aquilo que foi dito pelo seu 

interlocutor para saber se compreendeu ou não. Ex.: ‘So 
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the pipe is broken, basically, and you don’t know what to 

do with it, right?’. 

Réplica O aprendiz produz diferentes tipos de respostas, verbais 

ou não verbais à fala do interlocutor. Ex.: Interlocutor: 

‘And do you happen to know if you have the rubber 

washer?’ Locutor: ‘Pardon?’. Interlocutor: ‘The rubber 

washer... it’s the thing which is in the pipe. 

 

 

 

Estratégias 

Indiretas 

Uso de complementos O aprendiz utiliza certos itens lexicais para preencher 

pausas e ganhar tempo na tentativa de manter a 

comunicação em momentos de dificuldade. Ex.: ‘Well’ ou 

‘It’s a good question’. 

Repetições O aprendiz repete sua própria fala ou a fala de seu 

interlocutor. Ex.: Interlocutor: ‘and could you tell me the 

diameter of the pipe? The diameter’. Locutor: ‘the 

diameter: It’s about er... maybe er... Five centimeters’. 

Marcadores estratégicos 

verbais 

O aprendiz utiliza uma sentença verbal antes ou após uma 

estratégia com o objetivo de expressar que uma palavra ou 

estrutura não concretizou o objetivo esperado. Ex.: ‘on the 

next Picture... I don’t realy know what’s it call in English. 

Simulação da 

compreensão para 

prolongar o assunto 

O aprendiz simula ter compreendido determinada palavra 

ou sentença com o objetivo de prolongar a conversação. 

 

 Os quadros de Tarone (1980) e de Dörnyei e Scott (1997) apresentados anteriormente 

foram as taxonomias escolhidas por nós para uso na análise dos dados, pois apresentam uma 

grande quantidade de EC. Zhang (2007) afirma que se compararmos as taxonomias 

desenvolvidas pelos autores, veremos que a desenvolvida por Tarone (1980) se mostra mais 

simples que a de Dörnyei e Scott (1997). Contudo, não devemos ver a segunda como algo 

superior à primeira, mas, sim, como um complemento daquilo que começou a ser 

desenvolvido por Tarone (1980). Lin (2013) destaca, em seu estudo, que essas duas 

taxonomias estão entre as mais influentes no que se refere ao estudo das EC. Os quadros nos 

mostram uma grande quantidade de EC que são recorrentes em estudos recentes sobre o 

assunto (ANDERSON, 2005; CORDEIRO, 2011; FERREIRA, 2013; FIGUEREDO, 2001, 

2006; HEBERLEIN, 2010; RODRIGUES, 1999; STURM, 2001), e se mostram atuais aos 

contextos de aprendizagem de uma LE/L2.  

As EC são usadas tanto em contextos formais quando informais. Em situações de 

intercâmbio, além de poderem fazer uso das EC, os aprendizes têm também a oportunidade de 

aprender e conviver com aspectos culturais do local em que estão vivendo, como veremos na 

próxima seção. 
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1.5 Cultura e ensino de línguas 

 

O ensino intercultural de LE/L2 centra-se em práticas de ensino pautadas na aquisição 

dos aspectos estruturais e culturais associados à LE/L2 de forma crítica e de maneira a 

desenvolver no aprendiz a capacidade de entender a cultura estrangeira e usar a língua 

conforme as mais variadas situações, respeitando, assim, a cultura dos falantes nativos 

(CORBETT, 2003; KACHURU, 2008; RISAGER, 2005, 2006, 2010). Segundo Rees (2002), 

quando aprendemos uma LE/L2 e sua cultura, estamos entrando em contato com uma nova 

forma de padronizar e interpretar o mundo. Figueiredo (2010, p. 16) corrobora essa ideia, pois 

de acordo com o autor, a comunicação intercultural diz respeito 

 

[à] ideia de identidade e interação. O falante intercultural é, portanto, alguém que, 

por estar ciente de suas próprias identidades e culturas, é capaz de estabelecer 

relações entre as culturas e mediar as diferenças culturais, explicando-as, 

compreendendo-as e as valorizando.10 

  

Desse modo, é importante que entendamos como a relação entre língua e cultura é 

estabelecida, na tentativa de garantir um ensino/aprendizagem intercultural. Risager (2006) 

propõe que a relação entre língua e cultura seja observada de duas formas: 1) genérica; e 2) 

diferencial. 

Segundo essa autora, no sentido genérico, língua e cultura não podem ser separadas. 

Nessa perspectiva língua e cultura são vistas como fenômenos compartilhados por toda 

humanidade. Esses fenômenos podem ser de caráter psicológico/cognitivo ou de caráter 

social. Conforme nos explica a autora, quando a relação é vista sob a perspectiva 

psicológica/cognitiva, língua e cultura são tratadas como fenômenos específicos da espécie e 

exigem pré-requisitos neuropsicológicos. Quando observada sob a perspectiva social, língua e 

cultura são vistas como fenômenos sociais que se desenvolvem como parte da vida social da 

espécie humana. 

Por sua vez, no sentido diferencial, a relação entre língua e cultura pode ou não 

acontecer. Isso acontece porque, segundo Risager (2006), existem vários fenômenos culturais 

e vários fenômenos linguísticos que podem fazer com que essa relação ocorra ou não. De 

acordo com a autora, existem diferentes práticas linguísticas, com diferentes variações de 

línguas, assim, como existem diferentes manifestações culturais com diferentes significados 

                                                           
10Tradução nossa de: the idea of identity and interaction. The intercultural speaker is, thus, someone who, by 

being aware of his or her own identities and cultures, is able to establish relations between cultures and to 

mediate between cultural differences, explaning them, understanding them and valuing them. 



41 
 

(que podem ser linguísticos ou não), que são construídos pelos participantes das 

manifestações culturais. Assim, segundo Risager (2006, p. 4), “no sentido diferencial, 

estamos lidando com várias línguas e vários fenômenos culturais”.11 

A autora ainda divide a perspectiva diferencial em dois níveis: o diferencial geral e o 

diferencial específico. Para Risager (2006), o nível diferencial geral diz respeito a 

observações gerais sobre a linguagem, enquanto o nível diferencial específico diz respeito a 

questões específicas de uma língua, como por exemplo, as formas como estudantes 

intercambistas veem o português brasileiro.  

Risager (2010), em seu estudo sobre a relação entre língua e cultura no ensino de 

línguas, trata as diferentes formas de abordagem para essa relação. Para a autora, até a década 

de 90, a relação entre língua e cultura vinha sendo tratada de duas formas: 1) língua e cultura 

são inseparáveis; e 2) língua é culturalmente neutra. Conforme a autora,  

 

[a] relação entre língua e cultura pode ser vista de dois ângulos opostos: língua pode 

ser vista como intimamente associada com a cultura: língua e a cultura são vistas 

como fenômenos inseparáveis. Por outro lado, a língua pode ser vista como um 

instrumento de comunicação que pode ser usado com qualquer situação e em 

qualquer lugar do mundo: a língua e a cultura são vistas como fenômenos separados. 

O ensino de inglês como língua internacional muitas vezes acompanha o segundo 

ponto de vista. (RISAGER 2005, p. 185).12 

 

Contudo, com os estudos de Agar (2002) e, posteriormente, Risager (2010), a relação 

entre língua e cultura começou a ser vista a partir de um terceiro lugar: língua e cultura podem 

ser separadas e não existe língua culturalmente neutra, o que seria o sentido diferencial 

(RISAGER, 2010). Risager (2006) afirma que a língua está espalhada na cultura e a cultura 

está espalhada na língua, em um contexto no qual prevalece o fluxo global para as trocas de 

informação e disseminação da língua e cultura. 

 A convivência entre língua e cultura, vista desse terceiro lugar, prevê uma relação em 

que a cultura pode ser vista como um contexto ou como conteúdo no processo de 

ensino/aprendizagem de uma LE/L2. Risager (2010) afirma que, enquanto vista como 

contexto, o aspecto observado são os diferentes usos de uma língua conforme a situação. Por 

                                                           
11 Tradução nossa de: In the differential sense, we are dealing with various languages and various cultural 

phenomena. 

 
12 Tradução nossa de: The relationship between language and culture may be viewed from two opposite angles: 

On the one hand language may be seen as closely associated with a culture: language and culture are seen as 

inseparable phenomena. On the other hand language may be seen as an instrument of communication that may 

be used with any subject and anywhere in the world: language and culture are seen as separated phenomena. The 

teaching of English as an international language is often accompanied by the second view. 
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outro lado, quando cultura é vista como conteúdo, aspectos da preferência do professor, como, 

por exemplo, literatura, comidas, história, entre outros, são abordados no ensino da LE/L2. 

Nesse sentido, a autora utiliza, em consonância com seu precursor Agar, o termo 

languaculture, para definir e situar melhor a relação entre língua e cultura no processo de 

ensino/apredizagem. 

 A abordagem languaculture, proposta por Risager e Agar, abarca três dimensões para 

a relação língua e cultura: 1) semântico-pragmática; 2) poética; e 3) identitária. A primeira 

dessas dimensões preocupa-se com as constâncias e mudanças linguísticas e as variações 

sociais e pessoais, com vistas nos aspectos semânticos e pragmáticos. A dimensão poética 

preocupa-se com os sentidos criados através dos arranjos silábicos e de rimas e a relação entre 

discurso e escrita. Já a dimensão identitária, também conhecida como social, trabalha com as 

variações sociais da língua e com as interpretações e reações provocadas pelos indivíduos em 

situações comunicativas. 

 De acordo com Risager (2010), languaculture, além de abarcar todos esses aspectos, 

contempla, ainda, as instâncias individuais e coletivas dos aprendizes de uma LE/L2. Para a 

autora, as instâncias sociais estão ligadas a fatores coletivos, que dizem respeito a todos que 

compartilham uma mesma cultura. Já os aspectos pessoais dizem respeito às interpretações 

pessoais que cada indivíduo faz. Risager (2010) afirma que essas instâncias podem variar 

conforme as experiências sociais e pessoais vivenciadas pelo sujeito.  

 Dessa forma, compreendemos que as línguas não são culturalmente neutras, visto que 

carregam consigo as experiências individuais e coletivas. Nesse sentido, Risager (2010) 

explica que a escolha de determinado contexto cultural para o ensino/aprendizagem de uma 

língua nunca será neutro, as escolhas do que deve ser abordado vão passar pelas escolhas 

pessoais dos professores ou dos aprendizes. 

 Entender a relação entre língua e cultura a partir desse terceiro lugar proposto por 

Risager (2010) exige uma postura pedagógica sensível, que entenda a existência de conflitos 

culturais e que não obrigue o aprendiz a deixar a sua cultura e a aderir à outra por completo. 

Segundo Corbett (2003), é preciso entender que cada aprendiz é um indivíduo único e que as 

interpretações e relações estabelecidas com a cultura estrangeira irão variar de indivíduo para 

indivíduo. 

 A forma de ensinar e aprender deve possibilitar ao aprendiz condições que despertem 

sua criticidade em relação à LE/L2 e à cultura estrangeira. Corbett (2003) afirma que é 

preciso que o professor tenha uma consciência pedagógica que permita um ensino voltado 

para a aculturação, através de um ambiente reflexivo, em que a cultura é abordada, 
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garantindo, assim, um ambiente intercultural. Segundo esse autor, aculturação deve ser 

entendida como da forma de o aprendiz absorver e interpretar a cultura do outro sem perder a 

sua identidade e a sua cultura, lembrando que esse processo pode ocorrer tanto em ambientes 

formais, como salas de aulas, e ambientes não formais (situações comunicativas que 

envolvam a LE/L2 e a cultura estrangeira). Para esse estudioso, à medida que os aprendizes 

entram em contato com uma nova cultura e se percebem como produtos culturais, eles se 

tornam mais sensíveis e mais receptíveis a entender a cultura do outro, ocorrendo, assim, o 

que ele chamou de aculturação.  

 Kachru (2008) afirma que a interpretação que cada indivíduo fará da cultura 

estrangeira irá depender de aspectos linguísticos, ou seja, da língua, e de como cada um 

significa as coisas conforme o contexto em que está inserido. Nesse sentido, a autora afirma 

que o contexto são situações e/ou eventos de fala, em um determinado cenário (físico e 

psicológico), em um certo ambiente, com objetivo e participantes específicos, envolvendo 

normas e formas de fala. Sendo assim, Kachru (2008) nos diz que as interpretações irão variar 

de acordo com os contextos, e, obviamente, com os aspectos envolvidos. Mesmo que as 

pessoas estejam usando um mesmo idioma, elas produzem interpretações e significados 

diferentes. Para a autora, isso é ainda mais evidente em um contexto em que existe contato 

entre pessoas de diferentes origens linguísticas. Em suas palavras, 

 

[é] igualmente, se não mais complicado, quando pessoas de diferentes origens 

linguísticas e socioculturais de diferentes áreas do mundo interagem uns com os 

outros. Elas podem compartilhar o meio, o idioma, mas usam esse meio para 

expressar significados que dependem de suas experiências que podem ou não ser por 

seus interlocutores (B. Kachru 1998; 2003). Para entender os significados, é preciso 

levar em conta os contextos socioculturais em que a língua é utilizada. O que se 

entende pelo contexto sociocultural, no entanto, nem sempre é claro, e precisa ser 

definido explicitamente. (KACHRU, 2008, p. 312).13 

 

Percebemos, desse modo, que as situações de ensino/aprendizagem de uma LE/L2 

colocam o indivíduo em processos significativos, nos quais as interpretações e percepções vão 

sendo constituídas socialmente e negociadas através da interação entre os sujeitos (CONTIN, 

2009). Desse modo, a cultura, assim como a língua, é responsável por oferecer aos aprendizes 

                                                           
13 Tradução nossa de: It is equally, if not more, complicated when people from different linguistic and 

sociocultural backgrounds from different areas of the world interact with each other. They may share the 

medium, the English language, but they use that medium to express meanings that depend on their experiences 

which may or may not be shared by their interlocutors (B. Kachru 1998; 2003). In order to arrive at the 

meanings, we need to take into account the sociocultural contexts in which the medium is used.What is meant by 

sociocultural context, however, is not always clear, and needs to be defined explicitly. 
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experiências subjetivas com representações simbólicas que os orientem nas relações sociais 

(MENDES, 2009). 

Nessa perspectiva, é preciso entendermos o que seria a cultura em uma perspectiva 

intercultural de ensino/aprendizagem de LE/L2. Cultura, neste estudo, é entendida com base 

no conceito de Loveday14 (1981, citado por CORBETT, 2003), ou seja, uma série de normas 

implícitas e convenções de uma sociedade e seu ethos (costumes de um povo), historicamente 

transmitidos. Kramsch (1998), em seu estudo sobre a relação entre cultura e língua, afirma 

que “cultura pode ser entendida como um produto de comunidades discursivas, social e 

historicamente situadas, que são, em grande medida, as comunidades imaginadas, criadas e 

moldadas pela linguagem”.15 Figueredo (2007, p. 19) corrobora essa ideia e afirma que 

cultura diz respeito: 

 

[a] um conjunto de comportamentos, valores, crenças e concepções de mundo 

adquiridos pelo indivíduo por meio de suas interações sociais. Sua forma de 

compreender e interpretar a realidade que o cerca o torna único e, ao mesmo tempo, 

parte integrante de um coletivo que pode compartilhar com ele alguns desses valores 

e conhecimentos e construir, continuamente, novas perspectivas de pensamento. 

  

Sendo assim, em nosso estudo, consideramos cultura como o conjunto de normas, 

crenças, concepções e costumes historicamente adquiridos, construídos e transmitidos por 

sujeitos em interação dentro de uma determinada comunidade discursiva. Nesse sentido, 

entendemos que as normas, crenças, práticas e a língua de um povo não são estáticas, mas 

estão sempre em processo de (re)negociação, sendo a língua um meio de negociação, 

construção e manutenção de identidades. Nessa perspectiva, Kramsch (1993) afirma que o uso 

de uma língua não pode ser desassociado de aspectos culturais, visto que a língua é a principal 

forma de interação e de (re)negociação e de construção de significados.  

Neste primeiro capítulo, preocupamo-nos em mostrar os fundamentos teóricos que 

sustentarão a análise e discussão dos dados. Sendo assim, discorremos sobre o processo de 

aprendizagem de uma LE/L2 e suas várias vertentes de ensino, tendo abordado questões 

relativas aos ambientes naturais e formais da aprendizagem de uma LE/L2, sempre 

evidenciando a comunicação e a interação nesses ambientes. Apresentamos, também, as EC 

preocupando-nos sempre com suas particularidades e sua atuação na aquisição de LE/L2.  

                                                           
14 LOVEDAY, L. The sociolinguistics of learning and using a non-native language. Oxford: Pergamon, 1981. 
15 Tradução nossa de: Culture is the product of socially and historically situated discourse communities, that are 

to a large extent imagined communities, created and shaped by language. 
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No capítulo seguinte, apresentamos a metodologia adotada para a construção deste 

estudo. São apresentados, em um primeiro momento, os pressupostos teóricos acerca de nossa 

metodologia e, em seguida, fazemos a apresentação do contexto de nossa pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

 

 

 Iniciamos este capítulo fazendo uma rápida discussão sobre a pesquisa qualitativa no 

ensino de LE e sobre a escolha do grupo de participantes para a presente pesquisa. 

Posteriormente, apresentamos o contexto em que esta pesquisa foi realizada, o local e a 

duração da coleta de dados, bem como os participantes. E, para finalizá-lo, apresentamos os 

instrumentos utilizados na coleta de dados e os procedimentos utilizados para a sua análise.  

 

2. 1 A pesquisa qualitativa 

 

 Esta pesquisa se define como um estudo qualitativo, em um contexto específico, cujo 

foco recai na produção das EC durante as interações verbais dos aprendizes de PLE. Por se 

tratar de um contexto específico em que será analisado um aspecto de forma detalhada, 

caracteriza-se também como um estudo de caso. 

 Sobre a pesquisa qualitativa, Bogdan e Biklen (2010, p. 47-51) formularam uma lista 

de cinco características básicas que estão presentes nos mais variados tipos desta pesquisa. 

São elas: 

 

1. Na investigação qualitativa, a fonte das informações provém do ambiente natural, 

sendo o investigador o instrumento principal. Munido de cadernos, filmadoras, 

gravadores de voz, etc., o pesquisador frequenta o ambiente pesquisado, dedicando 

grande parte do tempo da pesquisa para conhecer e observar o contexto de pesquisa.  

2. A investigação qualitativa é descritiva. São feitas análises não através dos números, 

mas através das imagens, palavras e observações feitas durante o recolhimento das 

informações. O pesquisador atenta-se aos pequenos detalhes e busca, através de 

transcrições, demonstrar e exemplificar as considerações e interpretações feitas sobre 

o contexto de pesquisa. 
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3. Na investigação qualitativa, os investigadores interessam-se mais pelo processo do 

que pelos resultados ou produtos. Atitudes, interpretações, interação, o processo de 

construção, de desenvolvimento são alguns exemplos dos interesses do pesquisador do 

estudo qualitativo. Ele não tem seu foco no objeto final, mas, sim, no funcionamento 

das coisas, no acontecimento, no processo. 

4. Na investigação qualitativa, a análise das informações tende a ser de forma indutiva. 

Em um estudo qualitativo, o pesquisador não tem como objetivo recolher as 

informações para confirmar ou refutar alguma hipótese, que foram construídas 

anteriormente, seu objetivo instaura-se em um movimento contrário. A partir das 

informações obtidas e das partes que vão formando um todo, o pesquisador constrói 

abstrações, em que as coisas que eram mais abertas tornam-se mais fechadas, mais 

específicas. 

5. Na investigação qualitativa, o significado tem grande importância. Ao pesquisador 

qualitativo em educação interessa os significados atribuídos pelos participantes sobre 

as questões do contexto a que pertencem. As diferentes perspectivas e interpretações 

são elementos centrais nas análises e discussões das informações recolhidas. 

 

Sandin e Esteban (2010, p. 127) definem a pesquisa qualitativa como 

 

uma atividade orientada à compreensão em profundidade de fenômenos educativos e 

sociais, à transformação de práticas e cenários socioeducativos, à tomada de 

decisões e também ao descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de 

conhecimentos.  

 

Desse modo, o pesquisador qualitativo se envolve com o ambiente natural em que o 

seu contato com o contexto permite focalizar as formas de interação e de comunicação que 

fazem parte do cotidiano dos sujeitos, sendo esses elementos essenciais na pesquisa 

qualitativa (LÜDKE; ANDRÉ, 2004). Sendo assim, entendemos que uma pesquisa feita em 

sala de aula de LE deve aprofundar-se nas descrições dos processos, que são únicos no 

contexto, para perceber o que ocorre de específico ao longo das aulas (NUNAM, 1992). 

Apesar de a pesquisa qualitativa ter como objetivo descrições detalhadas de eventos, 

comportamentos e interações entre as pessoas, vale destacar que algumas informações podem 

ser quantificadas. Contudo, a análise e a discussão dos dados devem ser feitas de forma 

qualitativa, ou seja, as informações devem ser interpretadas de forma aprofundada visando à 

compreensão dos fenômenos estudados (LÜDKE; ANDRÉ, 2004). 
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Com base no exposto anteriormente, podemos afirmar que nossa pesquisa contém os 

elementos básicos para um estudo qualitativo, portanto, configura-se como tal. Em nossas 

análises, buscamos descrever e interpretar a forma como os aprendizes utilizam as EC durante 

a aula e entender se as atitudes dos aprendizes nas aulas concordam com a percepção que têm 

acerca do processo de aprendizagem de uma LE. Além disso, os instrumentos utilizados para 

a coleta de dados (questionário, entrevista, gravação e diário) nos permitem observar, de 

forma mais detalhada, o ambiente natural de aprendizagem de PLE, propiciando, assim, uma 

discussão mais densa. 

Sobre o estudo de caso, Nunan (1992) nos chama a atenção para o grande número de 

definições que esse tipo de pesquisa recebe, alertando-nos que é mais fácil definir aquilo que 

ele não é do que aquilo que ele é. Sendo assim, como dito anteriormente, o estudo de caso 

será considerado, aqui, uma investigação detalhada de acontecimentos específicos em um 

contexto específico (BOGDAN; BIKLEN, 2010), em nosso caso as EC utilizadas por um 

grupo de estrangeiros aprendizes de português no Brasil. 

Larsen-Freeman e Long (1991) afirmam que um estudo de caso, nas aulas de uma 

LE/L2, deve abarcar o desenvolvimento do desempenho linguístico do aprendiz. Segundo os 

autores, as informações podem ser adquiridas através das falas espontâneas dos sujeitos que 

devem ser coletadas durante um período de tempo previamente definido. A seguir, 

apresentamos algumas características propostas por Lüdke e André (2004) que consideramos 

fundamentais para um estudo de caso. Segundo os autores, esse tipo de estudo: 

 

1. Visa à descoberta. O estudo de caso usa um arcabouço teórico central para 

fazer descoberta de elementos novos que podem contribuir para a melhoria do 

contexto de pesquisa. 

2. Visa à interpretação do contexto. O contexto de pesquisa nunca é 

desconsiderado no estudo de caso. Para compreender melhor as situações de 

pesquisa, é necessário relacionar a problemática com as situações específicas 

em que ocorre. 

3. Retrata a realidade de maneira completa e profunda. O pesquisador busca 

abordar a problemática de estudo revelando a sua multiplicidade, estudando-a 

como um todo. 

4. Apresenta variadas fontes de informação. O pesquisador busca recolher suas 

informações de formas, momentos, situações e informantes variados, 

diferentes. 
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5. Revela experiência e permite generalizações naturalísticas. O pesquisador 

revela durante a pesquisa suas experiências que permitem ao leitor fazer 

‘generalizações naturalísticas’ sobre a problemática. As ‘generalizações 

naturalísticas’ ocorrem quando o leitor associa as suas experiências com as 

informações do estudo. 

6. Revela diferentes e conflituosos pontos de vista. O pesquisador apresenta 

diferentes pontos de vista acerca da temática de seu estudo e apresenta o seu 

ponto de vista. 

7. Apresenta uma linguagem mais acessível. Podem apresentar uma variedade de 

formas na sua apresentação e os relatos escritos apresentam uma variante 

linguística mais informal. 

 

Desse modo, escolhemos o estudo de caso, pois ele permite que trabalhemos com uma 

problemática central, com um pequeno número de participantes, em um contexto bem 

delimitado. Além disso, permite-nos fazer interpretações acerca das interações e das 

significações ocorridas durante as aulas e as entrevistas. O estudo de caso permite, assim, que 

apresentemos um grande número de pontos de vista que nos permite fazer interpretações 

diversas (NUNAN, 1992). 

 

2.2 O contexto de pesquisa 

 

 Com o objetivo de melhor informar o leitor sobre o contexto e os participantes da 

pesquisa, apresentamos, a seguir, algumas informações relevantes. 

 

2.2.1 Local e duração da pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi realizada em uma turma de Português como Língua Estrangeira da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás. A escolha desta turma deve-se ao fato 

de ser esta a Instituição em que o pesquisador desenvolve suas atividades acadêmicas. Além 

disso, esta é a única Instituição de Ensino Superior da cidade de Goiânia que oferece a 

disciplina de PLE para estudantes universitários em situação de intercâmbio. 

 A geração dos dados ocorreu no primeiro semestre de 2014. As gravações em vídeo 

foram realizadas entre os meses de fevereiro e junho, sempre nas dependências da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Goiás. 
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2.2.2 A turma 

 

 A turma de Português como Língua Estrangeira contava com 10 participantes 

devidamente matriculados e 6 alunos especiais. Dos alunos especiais, 3 são estudantes de 

mestrado ou doutorado da Universidade Federal de Goiás e os outros 3 não estavam 

regularmente matriculados, porque o programa de intercâmbio do qual faziam parte não 

exigia que cursassem a disciplina. A turma não tinha um material didático fixo. A cada aula, 

os materiais utilizados para a aprendizagem de PLE eram escolhidos pela professora, 

conforme a necessidade dos alunos. Contudo, a professora estava sempre aberta à necessidade 

dos aprendizes e, em muitas aulas, o material preparado por ela era deixado em segundo plano 

para atender às dúvidas que os aprendizes levavam para as aulas. 

 

2.2.3 As aulas 

 

 Todas as quatro aulas escolhidas para análise e discussão dos dados tiveram um tema 

central que norteou as discussões e o conteúdo linguístico específico da LE que foi abordado 

pela professora. Essas aulas foram escolhidas, pois são aquelas em que os temas abordados 

possibilitaram maior interação entre os aprendizes. A seguir apresento as aulas, temas e datas. 

 

Quadro 2.1: As aulas selecionadas para análise 

 

2.2.4 Os participantes 

 

 A seguir, apresentamos informações sobre os aprendizes de PLE e sobre a professora 

da turma. 

 

2.2.4.1 Os aprendizes 

 

 Todos os alunos da turma aceitaram o convite para participar da pesquisa. Os 

estudantes foram informados sobre os objetivos gerais do presente estudo e, em seguida, lhes 

foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido, exigido pelo Comitê de Ética em 

Aula Tema Data 

Aula 1 Como estarei em 2050? / Futuro do presente 15/04/2014 

Aula 2 O que faz você feliz? / Dia dos namorados 24/04/2014 

Aula 3 Brincadeiras de criança / Pretérito imperfeito do indicativo 13/05/2014 

Aula 4 Variações linguísticas 20/05/2014 



51 
 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, ao qual esta pesquisa foi submetida (ver 

Apêndice A).  

Vindos de diferentes programas, o tempo de estada dos participantes no Brasil variava 

de quatro meses a quatro anos (esse tempo variava de acordo com o programa de intercâmbio 

do qual o intercambista faz parte). Todos os participantes chegaram ao Brasil no ano de 2014, 

entre os meses de janeiro e março. Como orienta a literatura sobre pesquisa qualitativa 

(LÜDKE; ANDRÉ, 2004; BOGDAN; BIKLEN, 2010; SANDIN ESTEBAN, 2010), a 

identificação dos participantes foi preservada por meio de pseudônimos, que foram escolhidos 

pelos próprios participantes. A seguir, apresentamos um quadro geral com informações 

pessoais dos participantes obtidas através do questionário sociodemográfico16 (ver Apêndice 

B).  

 

Quadro 2.2: Os discentes participantes 

                                                           
16 Esse procedimento de construção dos dados será melhor detalhado na seção ‘procedimentos e instrumentos 

utilizados na pesquisa’, localizada neste capítulo.  

Nome Idade Sexo País Universidade de origem Curso 

Alejandra 23 Feminino Argentina Universidad Nacional de Cuyo Medicina 

Alexander 22 Masculino E.U.A Morehead State University Música 

Can 22 Feminino Argentina Universidad Nacional de la 

Pampa 

Agronomia 

Colombina 26 Feminino Colômbia Universidad Tecnológica de 

Pereira 

Mestrado em 

Comunicação 

Danilo 26 Masculino Honduras Universidad Nacional de 

Agricultura 

Doutorado em 

Agronomia 

Flor 25 Feminino Argentina Universidad Nacional de la 

Pampa 

Direito 

Joey 24 Masculino E.U.A University of California Administração 

Leo 27 Masculino Espanha Universitat de les Illes Balears Administração 

Mercedônia 24 Feminino E.U.A California State University Geografia 

Nanau 21 Feminino França Institut supérieur d'agriculture 

et d'agroalimentaire 

Agronomia e 

Engenharia de 

Alimentos 

Nina 24 Feminino Argentina Universidad Nacional de 

Córdoba 

Letras 

Oli 22 Masculino Argentina Universidad Nacional de la 

Pampa 

Agronomia 

Paulinha 24 Feminino Argentina Universidade nacional Del 

Litoral 

Medicina 

Veterinária 

Riton 23 Masculino França Groupe Isa Lille Agronomia 

Rox 29 Feminino México Universidad Autônoma de 

Durango 

Mestrado em 

Comunicação 

Zé Roberto 21 Masculino Argentina Universidad Nacional del 

Nordeste 

Administração 
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O segundo bloco de questões do questionário sociodemográfico tinha como objetivo 

saber qual a relação dos participantes com o português brasileiro. A seguir, apresentamos um 

gráfico com as perguntas feitas no questionário e suas respectivas respostas. 

 

Gráfico 2.1: Relação com a língua portuguesa 

 

 

No Gráfico 2.1, observamos a relação dos aprendizes com a língua portuguesa durante 

a sua estada no Brasil. Observamos que a maioria dos aprendizes fez um curso rápido de 

português em seu país, e grande parte dos participantes está estudando PLE há menos de 1 

ano. Percebemos, também, que a grande maioria dos aprendizes prefere se comunicar, aqui no 

Brasil, em português brasileiro e demonstram interesse em continuar estudando a língua.  

O último bloco de questões do questionário sociodemográfico tinha como objetivo 

saber como era o relacionamento interpessoal do participante com a professora e com os 

colegas de classe e a opinião do participante sobre as aulas de PLE. Nesse bloco, todos os 

participantes consideraram a relação com a professora ótima ou boa e a grande maioria 
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afirmou que as aulas são interessantes e interativas. Todos os participantes disseram que a 

relação com os colegas de turma é ótima ou boa. Quando questionados se o número de aulas é 

suficiente para a aprendizagem de PLE, sete participantes disseram que as aulas são 

insuficientes, cinco responderam que as aulas são suficientes e quatro não responderam.  

  

2.2.4.2 A professora 

 

 A professora da turma, que chamaremos de professora Ana, é mestre em Letras. 

Profissionalmente, atua no ensino de Língua Inglesa em Instituições de Ensino Superior 

privadas na cidade de Goiânia; é também professora de um curso de Especialização em 

Linguística Aplicada. Atua como professora de PLE desde meados do primeiro semestre de 

2013. Ana se mostrou extremamente receptiva e solícita em fornecer as informações 

necessárias ao pesquisador em relação à turma. 

 A seguir, explicitamos como foi realizada a coleta dos dados. 

 

2.3 Procedimentos e instrumentos utilizados na pesquisa 

 

 Em nosso estudo, utilizamos quatro procedimentos, que, de diferentes maneiras, 

buscavam capturar as diferentes perspectivas e realidades da aprendizagem de PLE. 

No primeiro semestre de 2013, submetemos esta pesquisa ao Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás para aprovação, visto que a pesquisa envolve 

seres humanos. No segundo semestre desse mesmo ano, foram feitas visitas às turmas de 

PLE. Nessas visitas, não tínhamos como objetivo investigar a turma, mas sim fazer um 

reconhecimento prévio do ambiente para a ajuda na escolha dos instrumentos de análise. 

Nesse período, foram feitos estudos prévios que culminaram em artigos apresentados às 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal 

de Goiás. 

 O contato com a turma pesquisada iniciou-se em fevereiro de 2014. A professora, que 

já havia aceitado participar da pesquisa desde o semestre anterior, fez uma apresentação 

rápida do pesquisador e pediu para que ele explicasse o motivo da sua presença. De forma 

bem simples, apresentamos a pesquisa: explicamos que gravaríamos as aulas em vídeo, 

aplicaríamos um questionário sociodemográfico e faríamos entrevistas com aqueles que se 

interessassem em participar delas. Nesse dia, ficou acordado que as gravações em vídeo 

teriam início na segunda semana do mês de março, e uma gravação por semana seria feita. 
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Considerando feriados e eventuais viagens programadas pela turma, programamos e 

realizamos a gravação de 13 aulas, que totalizaram 19 horas e 20 minutos de gravações. 

 Para as gravações, utilizamos uma câmera portátil de alta definição. A câmera foi 

colocada em um pedestal no canto esquerdo da sala, ao lado do quadro, de forma que todas as 

carteiras estivem ao alcance da câmera. Na primeira aula, as carteiras estavam organizadas em 

fileiras, o que dificultava a captação dos movimentos dos aprendizes. Na segunda aula, 

solicitamos à professora que as carteiras fossem organizadas em um semicírculo de modo a 

permitir melhor captação das imagens. Com essa disposição, não era necessária a 

movimentação da câmera durante a aula, o que permitiu maior tranquilidade ao pesquisador 

para fazer suas anotações. A transcrição de uma das aulas selecionadas encontra-se no 

Apêndice C. 

De forma discreta, para não causar constrangimento aos aprendizes, fizemos anotações 

ao longo das aulas. Tais anotações formaram o que chamamos de diário de campo. O diário 

de campo inclui informações referentes ao espaço físico das aulas, as estratégias de ensino 

utilizadas pela professora da turma e as situações interativas de sala de aula. O diário de 

campo mostrou-se um material fértil durante as análises, visto que, por meio deles, pudemos 

retomar e relembrar as experiências vivenciadas ao longo das aulas analisadas, como aponta 

Nunan (1992) (uma amostra do diário de campo encontra-se no Apêndice D).  

Esta pesquisa configura-se mais precisamente como uma observação não-participativa, 

como sugerem Larsen-Freeman e Long (1991), pois: a) o pesquisador não esteve envolvido 

nas atividades desenvolvidas nas aulas; b) o período de observação foi relativamente longo; c) 

o número de sujeitos envolvidos foi pequeno e d) não houve hipóteses prévias.  

Contudo, destacamos que, apesar de preferirmos não participar das aulas e interferir o 

mínimo possível na realidade observada, em alguns momentos a professora da turma pedia a 

opinião do pesquisador a respeito de algum ponto que estava sendo discutido na aula, 

ocasionando, assim, pequenos momentos participativos do pesquisador. Além disso, no início 

do semestre, quando começamos a observar as aulas, sugerimos à professora que as carteiras 

fossem colocadas em círculo para facilitar as gravações. A professora, prontamente, atendeu à 

sugestão feita por nós.  

Para obtenção dos dados referente aos aprendizes aplicamos o questionário 

sociodemográfico, em caráter exploratório. A escolha do questionário deu-se pelo fato de esse 

instrumento possibilitar, segundo Moreira e Caleff (2008), alta taxa de retorno, visto que os 

participantes utilizam pouco tempo para responder às questões que, em sua maioria, são 

fechadas, objetivas. Além disso, os autores enfatizam que esse procedimento contribui para a 
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garantia do anonimato, economia de tempo e a padronização de perguntas e respostas. O 

questionário foi aplicado nos dois últimos dias de aula, visto que, também, continha perguntas 

referentes à disciplina de PLE cursada pelos participantes da pesquisa. Todos os participantes 

responderam a esse questionário. 

 Ao final do semestre, convidamos os aprendizes para participarem da entrevista 

semiestruturada, mas não tivemos a participação de todos os aprendizes. Apenas dez 

aprendizes se dispuseram a participar. A entrevista foi feita de forma individual, em local e 

hora previamente combinados. Durante as entrevistas, o pesquisador preocupou-se em 

proporcionar um ambiente agradável, de modo a permitir que o participante se sentisse 

confortável e seguro para responder às questões. A seguir, apresentamos o quadro com as 

datas das entrevistas. 

 

 Quadro 2.3: Cronograma das entrevistas.  

Nome Data da entrevista Duração da entrevista 
Aleiandra 10/06/2014 11mim 49seg 
Alexander 12/06/2014 18mim 17 seg 
Leo 16/06/2014 15 mim 13 seg 
Mercedônia 17/06/2014 21mim 09seg 

Nina 10/06/2014 20mim 34seg 
Oli 17/06/2014 19mim 43seg 

Paulinha 05/06/2014 11mim 19seg 
Riton 11/06/2014 8mim 49seg 

Rox 17/06/2014 28mim 14seg 
Zé Roberto 13/06/2014 13mim 12seg 

 

A entrevista semiestruturada foi escolhida como procedimento de geração de dados, 

pois, segundo Moreira e Caleffe (2008), é um procedimento que permite certo controle do 

pesquisador durante a sua realização, mas não retira a liberdade do entrevistado. Além disso, 

oferece ao pesquisador e ao entrevistado a oportunidade de esclarecerem qualquer dúvida que 

ocorra durante a entrevista.  

 A entrevista teve por objetivo identificar a percepção dos alunos sobre a aprendizagem 

de PLE, bem como verificar a sua comunicação em língua portuguesa dentro e fora da sala de 

aula. Durante as entrevistas, outras perguntas foram sendo feitas. As perguntas que nortearam 

nossa entrevista foram construídas a partir das primeiras observações feitas pelo pesquisador e 

pela leitura dos estudos de Ferreira (2013), Figueredo (2001, 2006) e Santana (2010). O 

roteiro das entrevistas encontra-se no Apêndice E, e uma amostra da entrevista realizada com 

um dos participantes encontra-se no Apêndice F. 

 A seguir, apresentamos os procedimentos utilizados na análise dos dados. 
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2.4 Análise dos dados 

 

 Utilizamos as transcrições das gravações em vídeo como procedimento central para a 

análise dos dados. As gravações permitiram que fossem observadas a produção das estratégias 

de comunicação, a interação em sala de aula e as atitudes comunicativas dos aprendizes. 

Todas as aulas foram minuciosamente observadas e assistidas repetidas vezes, seguindo os 

seguintes passos: a) a primeira observação foi feita com o objetivo de familiarização do 

pesquisador com a aula e com os processos de transcrição e análise; b) a segunda observação 

foi feita com o objetivo de identificar as EC e a interação proporcionada por elas; c) a terceira 

observação foi feita com o objetivo de transcrever os momentos selecionados na etapa 

anterior e identificar possíveis momentos que não foram identificados antes; d) a quarta e 

última observação foi feita com o objetivo de verificar se algum detalhe pertinente para a 

pesquisa tinha sido ignorado. 

 As transcrições foram feitas a partir de adaptação proposta pelo trabalho de Marcuschi 

(1997). A seguir apresentamos os símbolos utilizados: 

 

(   )  indica comentários nossos 

(...)  Indica som, parte da palavra ou vocábulo ininteligível 

...  Indica pausa na fala 

//  Indica interrupção na fala da professora ou do aluno 

[  ]  Indica identificação das estratégias de comunicação na fala dos aprendizes 

 

 Transcrevemos, também, as entrevistas semiestruturadas que nos serviram de apoio 

para entender a percepção dos participantes sobre o processo de aprendizagem de uma LE, 

bem como a atitude dos alunos nas aulas de PLE. Esse procedimento foi muito importante e 

bastante utilizado na última parte da nossa análise, visto que lá objetivamos entender as 

atitudes comunicativas dentro e fora da sala de aula. Essas entrevistas foram observadas 

seguindo os seguintes critérios: a) na primeira observação, identificamos as respostas dadas 

pelos participantes; b) na segunda, fizemos a transcrição das respostas e as separamos 

conforme a semelhança das respostas. Depois de transcritas, cruzamos as informações com as 

aulas analisadas e os diários de campo feitos pelo pesquisador.  

 Em nosso capítulo de análise e discussão dos dados, por meio das gravações, 

apresentamos, em um primeiro momento, as EC utilizadas pelos aprendizes durante as aulas 
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e, em seguida, fazemos a discussão de cada uma dessas estratégias com o objetivo de 

entendermos a ocorrência delas em nosso contexto de pesquisa.  

No segundo momento da nossa análise e discussão dos dados, enfatizamos como essas 

estratégias colaboram para a troca de significados e para a promoção da interação dos 

aprendizes durante o processo de aprendizagem e como a cultura relaciona-se e motiva essa 

troca de significados. Nessa parte, temos como objetivo entender como as estratégias de 

comunicação contribuem para a promoção da interação. Para atender aos objetivos dessa parte 

do nosso trabalho, utilizamos como fonte de informações as gravações das aulas. 

Por último, em um terceiro momento, apresentamos a percepção dos aprendizes frente 

à aprendizagem de uma LE e como eles se comportam em sala de aula. Nesse momento da 

análise, o principal objetivo é discorrer sobre a relação existente entre a concepção do 

aprendiz sobre a aprendizagem de uma LE e as suas atitudes de aprendizagem dentro da sala 

de aula. Nessa parte de nossa análise utilizaremos as entrevistas semiestruturadas, os diários 

de campo e as gravações das aulas.   

Sendo assim, depois de apresentar a metodologia utilizada nesta pesquisa, 

apresentamos, a seguir, o capítulo referente à análise e à discussão dos dados. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 

 

Este capítulo está organizado em três partes. Primeiramente, mostramos as estratégias 

ocorridas nas aulas analisadas e os momentos em que há a ocorrência das EC. Em um 

segundo momento, mostramos como as EC contribuem para a promoção da interação em sala 

de aula. Por fim, apresentamos as percepções dos aprendizes acerca da aprendizagem de uma 

LE e a relação dessas percepções com as atitudes dos aprendizes em sala de aula. 

 

3.1 As estratégias de comunicação produzidas pelos aprendizes 

 

 Um grande número de EC demonstradas anteriormente, através dos estudos de Tarone 

(1980) e de Dörnyei e Scott (1997), apareceram nas aulas analisadas. Contudo, 

demonstraremos, nesta parte do nosso trabalho, apenas aquelas que foram produzidas duas ou 

mais vezes por dois ou mais aprendizes. É importante ressaltar que outras leituras e 

interpretações podem ser feitas a partir dos exemplos que são apresentados neste capítulo. 

Isso pode acontecer devido à existência de várias taxonomias para as EC e, também, devido 

aos diferentes olhares que decorrem de diferentes pesquisadores.  

 A seguir, apresentamos um quadro com as EC que foram detectadas nas aulas 

analisadas e o número de ocorrência, conforme critérios descritos anteriormente. 

 

Quadro 3.1: Estratégias de comunicação ocorridas nas aulas 

Estratégias Número de ocorrência  

Confirmação de exatidão 102 

Mímica 112 

Pedido de ajuda 56 

Mudança de código 72 

Pedido de esclarecimento 107 
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Circunlocução 22 

Tradução literal 12 

Pedido de repetição 65 

Criação de palavras 31 

Abandono de mensagem 8 

Autorreparo 82 

Reparar o outro 17 

Pedido de confirmação 14 

 

 Podemos observar, através do Quadro 3.1, que 13 EC apareceram com recorrências 

nas aulas observadas. Tais estratégias também foram recorrentes em estudos que trataram das 

estratégias de comunicação em ambientes de aprendizagem de LE (CORDEIRO, 2011; 

FERREIRA, 2013; FIGUEREDO, 2001, 2006; HEBERLEIN, 2010; RODRIGUES, 1999; 

STURM, 2001).  

Em nosso estudo, as EC que foram mais recorrentes são a mímica, a confirmação de 

exatidão e o pedido de ajuda. A grande ocorrência no uso das mímicas por parte dos 

aprendizes nos chama a atenção para a importância dos aspectos não verbais para a 

transmissão de significados durante o processo de aprendizagem. Sendo assim, por meio das 

informações analisadas, percebemos que essa estratégia se mostra muito mais do que um 

simples recurso não verbal (gesto) executado durante a comunicação, tornando-se, assim, 

elemento essencial na troca de significados nos momentos em que o aprendiz se depara com 

algum problema na comunicação, como aponta o estudo de Figueredo (2001). 

Passemos, agora, à discussão da ocorrência de cada uma dessas EC. 

 

3.1.1 Confirmação de exatidão 

 

Esta EC é utilizada pelos aprendizes quando eles querem confirmar se o que estão 

dizendo está realmente correto. Notamos que esta estratégia foi umas das mais utilizadas na 

aulas analisadas e leituras feitas de outras aulas nos permitem afirmar que esta estratégia é, 

geralmente, muito utilizada pelos aprendizes.  

 É interessante observar que a ocorrência desta estratégia demonstra uma dúvida do 

falante em relação ao que ele está dizendo e pode ser facilmente confundido com o pedido de 

ajuda. Contudo, nessa estratégia, geralmente os aprendizes perguntam claramente se o que 
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estão dizendo se diz de determinada forma ou dizem a palavra ou estrutura de forma mais 

enfática, seguida de uma aceno com a cabeça.  

Observemos o exemplo 1 em que Oli questiona se a sua pronúncia de carrinho de 

‘rolimã’ foi feita de forma correta. Já nos exemplos 2 e 3, Alejandra e Mercedônia  também 

utilizam essa estratégia com a intenção de confirmar se as palavras ‘pique-pique’ e ‘bonecas’ 

foram utilizadas de maneira correta.  

 

[1] Oli:  Hã... eu brincava de carrinho de rolimã... rolimã? [confirmação de exatidão] 

Professora Ana: Sim. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[2] Professora Ana: E você brincava de brincadeira de meninos? 

Alejandra: 

 

Só carrinho e... (procura na lousa a brincadeira escrita pela professora) 

pique-pique? [confirmação de exatidão] 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[3] Mercedônia:  Eu brincava de fazer comidas (risos). Fazendo bolo. Às vezes de verdade, às 

vezes de terra. Eu punha flores no bolo, em todas as comidas eu punha 

flores (risos). Hã... eu brincava muito com bonecas... bonecas? [confirmação 

de exatidão] 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

  

Podemos observar que esta EC foi utilizada para suprir a incerteza dos aprendizes 

sobre alguma palavra que era desconhecida de seu repertório vocabular. Desse modo, os 

aprendizes fazem uma pergunta de forma enfática para se certificarem se aquilo que estão 

produzindo está correto. Resultados semelhantes também foram encontrados no estudo de 

Figueredo (2001), em que os aprendizes também utilizavam dessa estratégia para solucionar 

conflitos referentes à falta de conhecimento vocabular que em língua inglesa.  

 

3.1.2 Mímica 

 

Esta EC consiste em gestos corporais feitos pelos aprendizes quando eles querem 

garantir que o que estão dizendo será compreendido ou quando não sabem o termo ou palavra 

correspondente àquilo que querem dizer. Em nosso estudo, consideramos mímica aquilo que 

visa demonstrar, ou dizer algo (como um objeto ou uma ação) através de gestos que procuram 

representar o objeto ou ação. No exemplo 4, Riton utiliza essa estratégia quando fala da 

brincadeira ‘corrida de sacos’, mas não sabe o termo correspondente em português brasileiro. 
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No exemplo 5, Oli demonstrou dúvida quanto à utilização do termo ‘cartas’ e antes utilizou 

uma mímica para garantir a comunicação. Já no exemplo 6, Joey utiliza a mímica para 

substituir a palavra atirar ou arremessar. Observemos. 

 

[4] Riton:  Às vezes, tinha competições que têm que ir no... no... [mímica – faz gestos 

com a mão indicando saltos segurando algo] e fazer competição com 

pessoas [mímica – indica movimento de pessoas indo de um lado para o 

outro]. Não sei como se diz. [abandono de mensagem] 

 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[5] Oli:  E depois, também, as... as... [mímica – faz movimento com a mão que 

indica distribuir algo] as cartas... cartas? [confirmação de exatidão] 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[6] Joey:  

 

E acho que tem uma brincadeira que... [mímica – faz movimento de atirar 

algo] tomates. Acho que todo mundo [mímica – faz novamente 

movimento de atirar algo] atira... atira? [confirmação de exatidão] 

Tomates. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

É interessante observar que a mímica apareceu, como mostrado nos exemplos acima, 

seguida de outra EC. No exemplo 4, quando Riton indica o movimento típico da brincadeira 

de corrida de sacos, ele logo em seguida pede auxílio à professora dizendo que não sabe dizer 

o nome da brincadeira. Já nas falas de Oli e Joey, notamos que, primeiramente, eles 

demonstram dúvida sobre qual palavra ou termo utilizar e fazem a mímica para manter em 

aberto o canal de comunicação e continuar com a mensagem, mas, posteriormente, os 

aprendizes utilizam a palavra que corresponde àquilo que querem dizer e, em seguida, fazem 

o pedido de confirmação sobre o que disseram.  

 

3.1.3 Pedido de Ajuda 

 

O uso desta estratégia acontece durante a comunicação quando os aprendizes pedem 

auxílio ao professor ou ao colega para solucionar algum problema. Contudo, percebemos que 

o pedido de ajuda feito ao professor é mais frequente que o pedido de ajuda ao colega. Esta 

estratégia se diferencia da estratégia de ‘confirmação de exatidão’, pois nesta estratégia os 

aprendizes desconhecem a palavra, termo ou estrutura que desejam utilizar, enquanto, na 

outra, os aprendizes sabem a palavra, termo ou estrutura, mas sentem dúvida sobre a exatidão 
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no uso destas. Em nossos exemplos, os aprendizes perguntam claramente como se diz 

determinado termo. Alejandra, no exemplo 7, deseja saber como se diz ‘bicicleta’. No 

exemplo 8, Zé Roberto quer saber como se diz ‘balão’ e, no exemplo 9, Leo quer saber como 

se diz ‘bolinhas de gude’.  

 

[7] Professora Ana:  E você, Alejandra? 

 Alejandra: Eu brincava de boneca e de carrinho com os meus irmãos e de bici... Como 

se diz? [pedido de ajuda] 

 Professora Ana Bicicleta. 

 Alejandra Bicicleta. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[8] Zé Roberto: E também no carnaval nós temos brincadeiras. Lá nós pegamos... como se 

diz pequenos globos, que enchemos de água e atiramos na pessoa? 

[circunlocução e pedido de ajuda] 

 Professora Ana: Ah... balões. 

 Zé Roberto: Balões, enchemos eles de água e atiramos nas pessoas. Todo mundo lá faz 

isso. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[9] Leo: Ah... eu brincava de pique-de-pegar, pique-de-esconder e de bolinhas e... 

como você disse antes?[pedido de ajuda] 

 Professora Ana: Bolinhas de gude. 

 Leo É, bolinhas de gude. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 É interessante, observar que os aprendizes sentem, frequentemente, mais dúvidas em 

relação ao vocabulário do que em relação à estrutura sintática das orações. Essa recorrência 

no uso das EC para solucionar problemas referentes ao vocabulário foi encontrada, também, 

no estudo de Ferreira (2013) em que a ocorrência de EC para solucionar problemas de léxico, 

durante a execução de atividades, ocorreram em maior número na maioria das atividades 

propostas no estudo. 

 

3.1.4 Mudança de Código 

 

 Nesta EC os aprendizes começam a se comunicar na LE/L2, mas, em algum momento 

utilizam a sua língua materna ou outra LE/L2para preencher uma lacuna existente na 

comunicação. Essa lacuna pode ser proveniente da falta de conhecimento de uma palavra ou 

termo da LE. A mudança de língua não diz respeito apenas ao uso de determinado som da 

língua materna semelhante ao da LE, mas também ao uso de uma palavra ou expressão ou 
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estrutura completa da L1 durante a fala do aprendiz na LE/L2. No exemplo 10, Leo utiliza a 

palavra ‘niño’ no lugar de ‘menino’ ou ‘criança’, quando é questionado pela professora sobre 

um tipo de brincadeira da Espanha e, no exemplo 11, Mercedônia utiliza o verbo ‘hacer’no 

lugar de ‘fazer’ quando questionada sobre as brincadeiras de que gostava quando era criança. 

 

[10] Leo: Acho que não existe grandes mudanças em brincadeiras de niño [mudança 

de código] de um país para o outro. 

 Professora Ana: Por que você acha isso? 

 Leo: Porque niño [mudança de código], não, criança [autocorreção] é criança em 

qualquer lugar. Elas fazem praticamente as mesmas coisas se você for 

pensar bem. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

[11] Professora Ana: E você Mercedônia, de que brincava? 

 Mercedônia: Hacer [mudança de código] comida. Eu brincava de fazer [autocorreção] 

comidas (risos) 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 Figueredo (2001) mostra, em seu estudo, que além de palavras e sons, a mudança de 

código pode, também, ocorrer pela introdução de expressões e interjeições da L1. Em seu 

estudo, a autora identificou o uso de elementos como ‘né’ e ‘ai’ na fala de brasileiros 

aprendizes de inglês.  

 

3.1.5 Pedido de Esclarecimento 

 

O aprendiz utiliza essa EC no momento em que ele sente dúvida sobre algum termo 

que irá utilizar ou quando algum amigo ou a professora utiliza algum termo ou estrutura que o 

aprendiz não domina. Inicialmente os aprendizes mostram certo estranhamento frente ao 

termo ou à estrutura que gera dúvida, fazendo, assim, com que manifestem o pedido de 

esclarecimento. Posteriormente, por meio da interação, os aprendizes procuram o auxílio do 

professor ou do amigo em busca de esclarecimento. No exemplo 12, Leo pergunta à 

professora a respeito do significado da palavra ‘brincadeira’. Nesse exemplo o aprendiz sente 

dificuldade em entender o que seria brincadeira quando questionado sobre as brincadeiras 

típicas de criança de seu país. 

 

[12] Professora Ana: As brincadeiras são as mesmas ou são específicas do seu país ou da região 

em que você mora? 

 Leo: Brincadeiras... 

 Professora Ana: Uma brincadeira... 
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 Leo: O que você quer dic... dicer [mudança de código] com brincadeira? [pedido 

de esclarecimento] 

 Professora Ana: Brincadeira são jogos que a gente faz quando criança. 

 Leo: Eu pensei que fosse uma broma [mudança de código]. 

 Professora Ana: Broma? Hã... 

 Leo: Quando uma (...) de aniversário. 

 Professora Ana: É, também, pode ser. 

 Leo: Também é uma brincadeira? 

 Professora Ana: Sim, é uma brincadeira. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 No exemplo13, Rox questiona à professora o significado da palavra ‘sozinha’. Na aula 

sobre variações linguísticas, a aprendiz questiona se ‘sozinha’ é o diminutivo de algum outro 

termo.  

 

[13] Professora Ana: Aqui tem ‘arvinha’ no lugar de arvorezinha, que seria o correto do 

diminutivo. Então é comum você encontrar as pessoas dizendo 

‘arvinha’. 

 Rox: Então, eu tenho uma pergunta. O sozinha, que aparece no vídeo, é 

diminutivo? [pedido de esclarecimento] 

 Professora Ana: Não (risos). 

 Rox: Não é? 

 Professora Ana: Não, não é 

 Rox: Então como eu faço para dizer o diminutivo disso? [pedido de 

esclarecimento] 

 Professora Ana: Não tem. 

 Rox: Não tem. 

 Professora Ana: Talvez sozinhoinho. (risos). Mas não existe. 

 (Aula do dia 20/05/2014) 

 

Nos exemplos 12 e 13, observamos que essas EC contribuíram para a negociação de 

significados e para a interação entre os participantes da pesquisa, como também aponta o 

estudo de Figueredo 2001. Isso pode ser explicado devido ao fato de essa estratégia necessita 

da participação do outro para que o problema durante a comunicação seja solucionado. 

 

3.1.6 Circunlocução 

 

Em alguns momentos, os aprendizes descrevem determinada ação ou coisa por não 

saberem a palavra correspondente. Nesse caso, eles vão descrevendo com detalhes a situação 

ou a coisa que desejam expressar. Em nosso estudo, notamos que, quando essa estratégia é 

utilizada, outro membro do grupo (professor ou aluno) geralmente oferece auxílio ao 

aprendiz, dizendo a palavra na LE/L2, caracterizando, assim, a ocorrência de mais de uma EC 
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para solucionar o problema durante a comunicação. Vejamos o exemplo 14, em que Leo, por 

não saber o nome de uma brincadeira na LE, resolve descrever a brincadeira. 

 

[14] Leo: E também tem, não sei como se diz, na verdade. Unos [mudança de código] 

discos... discos [confirmação de exatidão]? Muito Finos e a criança e... deve 

tentar golpear o disco e voltar... virar os discos [circunlocução]. 

 Professora Ana: Ah... nós temos uma brincadeira aqui assim com figurinhas. Por exemplo, 

agora na copa nós temos as figurinhas dos jogadores dos times, e nós 

tínhamos uma brincadeira que você pega a face dos jogadores e coloca 

assim (faz gesto com a mão de colocar a figurinha com a face do jogados 

para baixo) e você tem que bater e virar as figurinhas. Quantas você 

conseguir virar são suas, né? Aqui nós chamamos essa brincadeira de bafo. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 No exemplo 14, percebemos, ainda, que duas EC aconteceram ao mesmo 

instante: a mudança de código e a circunlocução. Rodrigues (1999) mostra, em seu estudo, 

que em muitos casos as EC acontecem de forma simultânea, pois os aprendizes podem lançar 

mão, em diversos momentos, de vários recursos para a solução de problemas de comunicação. 

Em seu estudo Cordeiro (2011) ressalta que o uso da circunlocução além de garantir que os 

aprendizes continuem se comunicando proporciona ao aprendiz o uso abundante de descrições 

e de exemplificações o que corrobora para o desenvolvimento do aprendiz na LE/L2.  

 

3.1.7 Tradução Literal 

 

Nesta estratégia, os aprendizes fazem a tradução de cada palavra de uma frase ou 

traduzem um termo. Nesse caso, o aprendiz se fundamenta em uma estrutura da sua língua 

materna, aplicando-a à LE/L2 com o objetivo de manter o canal comunicativo em aberto. Em 

alguns casos, a tradução acontece em uma sentença toda, em que a estrutura utilizada é a da 

L1 e, em outros casos, o aprendiz utiliza palavras que, na L1, se encaixam perfeitamente, mas 

na LE/L2 não se adéquam. Vejamos exemplo 15, em que Alejandra, utiliza o termo 

‘ensacado’ para nomear a brincadeira ‘corrida de sacos’. Vale destacar que, mesmo utilizando 

um termo que não é utilizado para a situação, Alejandra consegue manter o canal 

comunicativo aberto e produzir output compreensível (SWAIN, 1995).  

 

[15] Professora Ana: Alejandra? 

 Alejandra: Quando, eu não me lembro muito, mas nos aniversários das crianças nós 

jogávamos muito o encostalados [mudança de código]. 

 Professora Ana: Encolatalados? 

 Alejandra: Acho que aqui é ensacados [tradução literal]. Uma corrida em que as 
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pessoas ficam ensacadas. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 No exemplo 15, observarmos que, antes da tradução literal, Alejandra faz o uso da 

mudança de código. Isso acontece, pois, em alguns lugares da América Latina, a brincadeira 

‘corrida de sacos’ recebe o nome de ‘enconstalados’, que tem como termo correspondente em 

português brasileiro a palavra ‘ensacados’.   

 

3.1.8 Pedido de Repetição 

 

Essa EC é utilizada pelo interlocutor quando este não compreende a mensagem que o 

locutor desejou transmitir. No exemplo 16, podemos perceber que Oli não entende por que a 

professora pergunta a ele se ele brincava de brincadeira de menina e pede para ela repetir a 

pergunta. Vejamos: 

 

[16] Professora Ana: Brincava de alguma brincadeira de menina? 

 Oli: De quê? [pedido de repetição] 

 Professora Ana: Brincadeira de menina (Oli faz expressão de não entendimento). Por 

exemplo, eu brincava de uma série de brincadeiras de meninos, né? E você 

fazia alguma brincadeira de meninas? 

 Oli: Não, porque só tenho irmãos, então... e os meninos do bairro também. Eram 

muitos homens, então... não tinha.  

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

Nesse caso, o pedido de repetição feito por Oli fez com que a professora retomasse de 

forma bem rápida, o que havia dito anteriormente, a sua preferência por brincadeiras ditas de 

meninos para que sua mensagem fosse entendida pelo aprendiz. 

 

3.1.9 Criação de Palavras 

 

Em muitos momentos comunicativos, a ausência de vocábulos da LE/L2 faz com que 

os aprendizes criem palavras para preencher lacunas da sua interlíngua. No exemplo a seguir, 

quando Rox é questionada pela professora sobre as superstições em seu país, a aprendiz 

utiliza o termo “escadeira” no lugar do termo escada. A criação da palavra pode ter ocorrido 

porque em espanhol se diz “escalera”. 

 

[17] Professora Ana: Como é isso em seu país? Com são as superstições lá? 
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 Rox: Lá também têm muitas. Por exemplo, quando uma pessoa passa por baixo 

de uma escadeira [criação de palavras], eles falam “Ah, má sorte para 

você”. 

 (Aula do dia 15/04/2014) 

 

 A criação de palavras mostrou-se uma EC recorrente em vários dos estudos sobre a EC 

(CORDEIRO, 2011; FERREIRA, 2013; FIGUEREDO, 2001, 2006; HEBERLEIN, 2010). 

Isso pode ser explicado, pois em muitos casos os aprendizes tendem a aproximar termos da 

sua L1 a termos da LE/L2. 

 

3.1.10 Abandono de mensagem 

 

Em situações comunicativas em uma LE/L2 é comum que os aprendizes se silenciam 

ao sentirem dificuldade em se comunicar ou por não encontrarem, termos ou estruturas 

suficientes para manter o canal comunicativo em aberto (TARONE, 1980; DÖRNYEI; 

SCOTT, 1997). Contudo, esse silenciamento não faz com que a comunicação deixe de 

ocorrer. É comum nessa EC que, quando os aprendizes deixam de falar, o colega ou a 

professora deem seguimento para o tópico em discussão ou forneçam a estrutura ou o termo 

necessário para o aprendiz continuar se comunicando. No exemplo 18, Mercedônia e Oli estão 

discutindo sobre a semelhança entre pessoas que compartilham o mesmo ‘signo do zodíaco’. 

Durante essa interação, Mercedônia abandona a mensagem, e a professora, ao observar o 

silenciamento da aprendiz, dá continuidade à fala de Mercedônia. 

 

[18] Oli: Lá na Argentina, eles fizeram uma pesquisa sobre isso. Eu não sei bem 

ao certo como foi a pesquisa, mas sei que eles compararam as pessoas 

e nada. Nenhuma das pessoas era igual à outra// 

 Mercedônia: Não, mas eu não acredito, também. Mas eu já encontrei pessoas do 

mesmo tipo e eu acho que as pessoas são iguais, sim. Por exemplo, eu 

sou áries e ele também e áries e geralmente amigos que são Áries é 

muito bom. A relação é muito melhor que com qualquer outro... 

[abandono de mensagem] 

 Professora Ana: Signo do zodíaco. A relação é melhor do que com qualquer outro 

signo do zodíaco.  

 (Aula do dia 15/04/2014) 

 

Com o uso dessa EC, percebemos que os aprendizes construíram o discurso de forma 

colaborativa. Segundo Figueredo (2006) “a colaboração é estimulada a partir de seu uso e 

pode ser vista em diferentes situações, as quais contribuem com a construção do processo 

interacional em LE/L2” (p.120). 
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3.1.11 Autorreparo 

 

Essa EC consiste na atitude do próprio aprendiz em se corrigir quando detecta algum 

problema/deslize vocabular ou gramatical na LE/L2. No recorte a seguir, Danilo é 

questionado por Paulinha sobre o que o faz feliz. Na resposta, Danilo utiliza a preposição 

‘para’ no lugar da preposição ‘de’, contudo o próprio aprendiz percebe o deslize e se 

autocorrige.  

 

[19] Paulinha: Ah, Danilo, o que faz você feliz? 

 Danilo: O que me faz feliz... Ah, eu gosto para viajar... de viajar [autorreparo], de 

conhecer pessoas... culturas, de jogos da copa// 

 Professora Ana: Então você vai ficar feliz por esses dias, né? 

 (Aula do dia 24/04/2014) 

 

Nesta estratégia, percebemos que o aprendiz já demonstra conhecimento sobre a 

estrutura que deseja utilizar. Contudo, por algum motivo não utilizou essa estrutura de forma 

correta. No exemplo 19, logo que Danilo percebe o erro, que acontece quase que 

instantaneamente, se autocorrige utilizando a estrutura adequada para o que deseja comunicar. 

 

3.1.12 Reparar o outro 

 

Essa EC demonstra a atitude dos aprendizes de fazer pequenos reparos na fala de um 

colega de sala quando este comete algum deslize na LE/L2. O uso desta EC pode demonstrar 

que a turma possui certo entrosamento e já se sente à vontade para corrigir uns aos outros. No 

recorte a seguir, Rox corrige Alejandra quando a colega utiliza o termo ‘pensão’, visto que o 

mais adequado seria o termo ‘aposentadoria’. 

 

[20] Professora Ana: E você, Alejandra? Como será sua vida em 2050? 

 Alejandra: Bom, hã... eu espero ter dinheiro (risos) hã... acho que vou estar perto da... 

da pensão// 

 Rox: Aposentadoria. [reparar o outro] 

 Alejandra: Aposentadoria? [pedido de ajuda] 

 Professora Ana: Sim. É quando uma pessoa para de trabalhar e começa a receber o dinheiro... 

o salário do governo. 

 (Aula do dia 15/04/2014) 

 

Em uma sala de aula de LE/L2, quando um aprendiz repara o outro, podemos 

considerar que os aprendizes já possuem o hábito de colaboração na aprendizagem da LE/L2 
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e se mostram solidários e confortáveis para intervir no discurso do colega de turma, como foi 

ilustrado no exemplo 20. 

 

3.1.13 Pedido de confirmação 

 

Essa EC demonstra a preocupação do aprendiz em ser compreendido pelo seu 

interlocutor e transmitir sua mensagem, pois, durante a comunicação, ele se esforça para 

perceber se o interlocutor compreende sua mensagem.  

No recorte a seguir, Rox faz o pedido de confirmação na sua fala, quando responde ao 

questionamento da professora Ana sobre o que as pessoas fazem por amor em seus países. 

Rox explica o que as pessoas geralmente fazem e, em seguida, aquilo que ela acha que deve 

ser feito. Ao final de sua explicação, Rox questiona a professora Ana se aquilo que foi dito 

por ela havia sido compreendido pela professora. 

 

[21] Rox: La no México, por exemplo, as mulheres fazem coisas mais ridículas. (risos) 

 Professora Ana: Mais ridículas!? (risos) Por que as mulheres fazem coisas mais ridículas. Na 

verdade, o que elas fazem que as tornam mais ridículas? (risos) 

 Rox: Ah, lá no México elas pegam o carro e colocam papel escrito ‘te amo’, ‘te 

adoro’, ‘meu amor’... 

 Professora Ana: E você faz isso? 

 Rox: Eu!? Lógico que não. Eu acho que se você ama e vai falar sobre amor, você 

deve falar só para a pessoa e não para todo o mundo. É algo muito dos dois, 

privado Entendeu? [pedido de confirmação] 

 Professora Ana: Uhum. Então é uma coisa pessoal? 

 Rox: Sim, privada. 

 (Aula do dia 24/04/2014) 

 

Esta última EC, descrita em nosso trabalho, demonstra a preocupação dos aprendizes 

em se fazerem entendidos pelos colegas de turma. Resultados semelhantes foram encontrados 

nos estudos de Figueredo (2001) e de Heberlein (2010). 

A utilização das estratégias de confirmação de exatidão e de pedido de ajuda nos faz 

refletir sobre a importância do outro no processo de aprendizagem. Essas duas estratégias 

exigem dos aprendizes e do professor uma atitude solidária em relação ao outro, visto que, em 

momentos de dificuldade, o aprendiz enxerga, no parceiro, o auxílio para a solução de algum 

problema que surge durante a comunicação. Desse modo, essas estratégias apontam para um 

ensino colaborativo de LE (ANTÓN; DICAMILLA, 1999; CÂNDIDO JÚNIOR, 2006; 

FIGUEIREDO, 2006; OXFORD, 1997), visto que os aprendizes engajam-se em um processo 
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de auxílio mútuo para a solução de conflitos, para a manutenção da comunicação e para a 

efetivação do aprendizado. 

Na próxima seção de nosso estudo, discutimos sobre a promoção da interação 

proporcionada pelas EC. 

 

3.2 A interação através das estratégias de comunicação 

 

Assim como os estudos de Ferreira (2013) e de Figueredo (2001, 2006) e Sturm 

(2011), percebemos que, através da produção oral dos aprendizes do contexto de nossa 

pesquisa, as EC contribuem para a promoção da interação entre os participantes. A construção 

do processo interacional através das EC acontece de duas formas: a primeira delas seria como 

instrumento mediador na formação e na manutenção do discurso, e a segunda seria na 

negociação dos significados através dos discursos produzido em LE/L2. A discussão que 

desenvolveremos a seguir abordará, dessa forma, esses dois aspectos. Iniciamos a discussão 

apresentando as EC enquanto instrumentos mediadores na formação e na manutenção do 

discurso e, em seguida, abordaremos as contribuições das EC para a negociação de 

significados. 

 

3.2.1 As estratégias de comunicação mediadoras na formação e na manutenção do 

discurso em LE 

 

 Se observarmos as EC sobre o prisma da teoria sociocultural vigotskiana, 

perceberemos que elas podem ser entendidas como instrumentos simbólicos mediadores, os 

quais atuam na interlíngua dos aprendizes, fazendo com que estes se desenvolvam na LE/L2. 

Como foi definido anteriormente, a mediação surge como um terceiro elemento, uma 

ferramenta que vem para auxiliar o aprendiz no processo de aprendizagem, como apontam os 

estudos de Oliveira (2000), Rego (2011) e Santana (2010). Em nosso caso, as EC surgem em 

auxílio aos aprendizes quando eles se deparam com problemas na comunicação. Desse modo, 

assim como Cohen (1996), percebemos que as EC atuam como ferramentas simbólicas, pois 

carregam consigo carga semântica, visto que substituem algum elemento linguístico e/ou 

buscam esclarecer dúvidas sobre algum elemento linguístico. 

 Em nosso pesquisa, percebemos, como nos estudos de Ferreira (2013) e de Figueredo 

(2001, 2006), que além de atuarem como instrumentos mediadores, as EC garantem que os 
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aprendizes se mantenham em comunicação e em interação. Se em todos os momentos que os 

aprendizes estão frente a um problema comunicativo eles simplesmente deixassem de falar e 

não recebessem auxílio ou simplesmente ficassem calados, não teríamos momentos 

comunicativos eficazes, atuando no desenvolvimento da interlíngua do aluno. Como afirma 

Vigotski (2007, 2009), a interação torna-se elemento essencial no desenvolvimento dos 

aprendizes. Com isso, é importante não enxergarmos as EC como deficiência do aprendiz, 

mas, sim, como um esforço do aprendiz para o desenvolvimento e a aprendizagem da LE. 

No exemplo a seguir, observamos a interação entre a professora Ana, Riton e Zé 

Roberto envolvidos em uma discussão acerca de uma brincadeira de criança. Neste exemplo, 

notamos como as EC funcionam como mediadoras, contribuindo para a negociação de 

significados e para a manutenção do discurso, como advogam Cordeiro (2011), Ferreira 

(2013), Figueredo, (2001, 2006) e Heberlein (2010). Primeiramente, temos o questionamento 

da professora a Riton sobre a brincadeira que eles estavam descrevendo. Riton iniciou sua fala 

descrevendo uma brincadeira feita em aniversários. A professora não entende o que ele estava 

explicando e faz a pergunta “Como funciona? De novo.”. Riton, por sua vez, começa a 

descrever a brincadeira por não conhecer o termo correspondente em português. Temos aí um 

exemplo de circunlocução. Logo em seguida, Zé Roberto inicia sua fala, na tentativa de ajudar 

Riton, descrevendo também a brincadeira, e fazendo mímicas sobre a forma como brincam, 

“Dentro de uma sacola assim”. Riton o acompanha nas mímicas. Logo após a execução das 

mímicas, a professora demonstra entendimento sobre a brincadeira e diz conhecê-la, falando o 

termo correspondente em português brasileiro, ou seja, ‘corrida de saco’. Observemos, a 

seguir, a interação entre Riton, Zé Roberto e a professora Ana: 

 

[22] Professora Ana: Eu não entendi muito bem. Como que é? Como funciona? De novo. 

 Riton: Você tem que ir na mochila de lado/ [circunlocução] 

 Zé Roberto: Dentro de uma sacola assim... [mímica – faz gesto de vestir a sacola] 

dentro de uma coisa. [circunlocução] 

 Riton: Assim [mímica – faz gesto de vestir a sacola] e depois... 

 Professora Ana: Ah... um saco. 

 Riton/ Zé Roberto: Um saco. 

 Professora Ana: Saco 

 Zé Roberto: E faz uma competição. 

 Professora Ana: Hum... Entra no saco. Aqui a gente também faz assim. A gente joga 

assim. 

 Zé Roberto: Vocês jogam. E como vocês chamam? [pedido de esclarecimento] 

 Professora Ana Corrida de saco que a gente chama, corrida de saco. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 
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Nesse trecho, percebemos que as EC atuaram como mediadoras, pois permitiram que 

os aprendizes se comunicassem e ao mesmo tempo demonstrassem suas dificuldades frente a 

L1/L2 como no trecho “Dentro de uma sacola assim... [mímica – faz gesto de vestir a sacola] 

dentro de uma coisa.” As EC possibilitam a manutenção do discurso e o alcance do seu 

objetivo inicial, que era falar sobre uma brincadeira de criança, atuando como ponte entre 

aquilo que o aprendiz consegue fazer sozinho e aquilo que o aprendiz consegue fazer com 

auxílio, evidenciando vários exemplos de scaffolding coletivo (DONATO, 1994; WOOD; 

BRUNNER; ROSS, 1976). 

 O papel mediador das EC faz com que elas atuem na interlíngua dos aprendizes, pois à 

medida que possibilitam ao aprendiz saírem de uma zona de desconhecimento para o domínio 

de determinada estrutura gramatical ou de determinada palavra, a interlíngua do aprendiz 

sofre transformações, sendo a transformação característica essencial da interlíngua, como 

afirma Selinker (1972,1994). Nesse momento, percebemos que as EC foram essenciais para a 

manutenção do canal comunicativo em aberto, visto que, se os aprendizes não utilizassem 

essas ferramentas, provavelmente, eles não conseguiriam se comunicar, mostrando, assim, a 

disposição dos aprendizes para se comunicarem, mesmo que tenham limitações de forma e 

vocabulário em sua interlíngua. Em estudos sobre as EC (OXFORD, 1990; OXFORD; 

COHEN, 1992; SKEHAN, 1989; TARONE, 1980, 1981; WENDEN; RUBIN, 1987) e em 

estudos semelhantes ao nosso sobre as EC, Cordeiro (2011), Ferreira (2013), Figueredo, 

(2001, 2006) e Heberlein (2010) apontam que as EC utilizadas pelos aprendizes durante a 

comunicação servem de sustento para o seu discurso, além de contribuírem para a interação.   

 No início da aula 4, quando a professora faz um questionamento sobre diferentes 

falares, os aprendizes utilizam uma série de estratégias para responderem ao questionamento 

da professora iniciando, assim, a interação entre os aprendizes e a professora. 

 

[23] Professora Ana: Bom, já que nas últimas aulas estávamos falando de cultura... de cada um 

falando do seu próprio pais, né? Como é dentro do país de vocês a... a 

fala das pessoas? Como as pessoas... Como é a fala das pessoas? Como a 

língua é utilizada? É a mesma língua utilizada em todo país ou tem 

diferenças? Diferenças, por exemplo, de... vocabulário... de palavras 

diferentes para uma mesma... para um mesmo objeto, diferenças de 

entonação. Têm diferenças dentro do país de vocês em relação aos 

idiomas? De...// 

 Oli: Bem. De sota..sotaques? [confirmação de exatidão] 

 Alejandra: Acho que é sotaques sim. Na Argentina sim. 

 Professora Ana: Sotaques!? 

 Oli: Sí [mudança de código], na Argentina tem muito. Tem muita diferença de 

sotaques.  

 Professora Ana: Tem sotaques diferentes na Argentina? 
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 Paulinha: E palavras diferentes também. Várias// 

 Oli: Palavras// 

 Alejandra: Dígra..dígrafo...[aproximação]. Dígrafo? [confirmação de exatidão] 

 Professora Ana: Como!? Desculpa. O que têm os dígrafos? 

 Aleiandro: As diferenças... dígrafo... ou não seria gírias? 

 Professora Ana: Ah, as gírias (risos). As gírias são diferentes, né? É... as gírias são 

diferentes, porque muitas são informais. Mas e de um mesmo objeto que 

vocês utilizam? Por exemplo, aqui no Brasil ah... tem o que eles 

vendem... o que vocês compram lá no supermercado e eles vendem pra 

vocês como o nome de mexerica, né. Parece uma... uma... tangerina//  

 Alejandra:  Tangerina// 

 Professora Ana: Em alguns lugares do Brasil diz tangerina. Em outros lugares do Brasil 

dizem como nós. Se você vai comprar lá em Curitiba eles dizem mimosa. 

Então, ela vai mudando, é a mesma fruta, do mesmo jeitinho, da 

mesma..., né. Acontece isso nos países de vocês?  

 Rox: Sí [mudança de código]. No México nós também temos muitas palavras. 

Em Sinaloa nós temos muitos... muitas [autocorreção] gírias, que se você 

fala essas gírias com pessoas do sul do México, não compreendem, ou, 

também, para eles são palavrões. Uma vez, por exemplo, eu estava em 

uma festa com um amigo e ele falou para mim güila. Güila pra mim é 

uma pessoa seca, que não está gordinha, então... mas se você fala güila 

para outras pessoas pode ser ‘vagabunda’. Então um dia ele falou pra 

mim “güiiiiila”. E algumas pessoas, eu achei, eles acharam que ele estava 

falando pra mim ‘vagabunda’, porque ficaram com cara assim “ohhh, que 

isso”. E eu falei “não fala assim. Muita gente pode escutar e achar que eu 

sou vagabunda”. Mas não, pra mim es[mudança de código]. Pra mim usa 

para falar quando uma pessoa é mais fraco... fraca [autocorreção] ou seca. 

 (Aula do dia 20/05/2014) 

 

 No exemplo 23, é importante percebermos que, ao dar início aos questionamentos 

sobre a temática proposta para a aula, a professora Ana faz um pequeno esclarecimento para 

os aprendizes, fornecendo o input necessário para que os aprendizes iniciassem o momento 

interativo. Nesse exemplo, podemos perceber, também, que diferentes EC (autocorreção, 

mudança de código, aproximação e confirmação de exatidão) são utilizadas por diferentes 

aprendizes para dar início à discussão proposta pela professora. Estudos mostram que em 

situações comunicativas e interativas, as EC podem acontecer de forma simultânea ou em 

sequência, visto que os aprendizes podem lançar mão de mais de uma EC para solucionar 

possíveis problemas durante a comunicação e manter o canal comunicativo em aberto 

(FERREIRA, 2013; RODRIGUES, 1999).  

Se observarmos atentamente os exemplos 22 e 23, percebemos a ocorrência 

simultânea de EC, como também aponta o estudo de Rodrigues (1999) sobre a ocorrência 

simultânea de EC. No exemplo 22 podemos notar que duas EC são usadas em sequência 

(mímica e pedido de esclarecimento), estando essas duas EC inseridas em uma EC, a 

circunlocução. Riton e Zé Roberto começam a utilizar a circunlocução logo quando a 
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professora Ana questiona os aprendizes sobre a brincadeira, que instantaneamente sentem a 

necessidade de usar outras estratégias, que nesse exemplo foram a mímica e o pedido de 

esclarecimento. Já no recorte 23, percebemos que o que predominou na interação foi a 

sequência de uso das EC aproximação e confirmação de exatidão, que se inicia com Oli e 

termina com Rox, para a manutenção da comunicação e, consequentemente, da interação 

entre os aprendizes.  

Quando os aprendizes utilizam as EC para cobrir as lacunas existentes no canal 

comunicativo e, logo em seguida, conseguem obter a estrutura linguística da LE necessária 

para preencher essa lacuna, além de observamos o papel mediador das EC, observamos, 

também, a sua atuação como estímulo para o oferecimento de scaffolding. Sendo assim, 

percebemos outra propriedade das EC que auxiliam na manutenção do discurso, o papel de 

estímulo no oferecimento de scaffolding. 

O oferecimento de scaffolding auxilia os aprendizes a diminuir sua carga de estresse, 

atuando no seu campo afetivo, e permitindo que o aprendiz alcance a autonomia durante o 

processo de aprendizagem, como afirma Antón (1999), além de contribuir para que os 

aprendizes continuam se comunicando na LE/L2, como afirmam Antón e DiCamilla (1999). 

O recorte a seguir nos mostra um momento de interação entre a professora Ana, Rox e 

Colombina, em que Rox fala sobre as possíveis mudanças na sociedade no ano de 2050. 

 

[24] Professora Ana: Então, mas só vai ter coisas boas no ano de 2050? Vocês só falaram 

coisas boas. Nada de ruim vai acontecer? E o que mais?  

 Zé Roberto: Nada de quê? [pedido de esclarecimento] 

 Professora Ana: Coisas ruins. Coisas não boas. 

 Rox: Ohh, outros tipos de catástrofes climáticos. Mas outros tipos climáticos... 

físicos... 

 Professora Ana: Por quê? Por que mais catástrofes climáticas? 

 Rox: Porque eh... hã...(expressão negativa com a cabeça) [abandono de 

mensagem] 

 Colombina: Porque o homem vai mudando as coisas. Ele vai mudando e destruindo as 

coisas. 

 Rox: Eu acho que... muitas coisas vão mudar. Por exemplo, agora, a água às 

vezes não é suficiente... [abandono de mensagem] 

 Professora Ana: Às vezes, é pouca. Faltará água. 

 Rox: Então, se temos menos água, temos pessoas mais pobres também. Como 

sequilas... sequilas? [confirmação de exatidão] 

 Professora Ana: Secas. 

 Rox:  Então, sem chuva, alguns lugares ficarão mais secos. 

 Professora Ana: Colombina, você falou... 

 Colombina: Sim, concordo. As pessoas destroem tudo, então contaminam tudo. Se há 

mais homens, então há mais contaminação. É tudo... então há mais 

catástrofes climáticas.  

 (Aula do dia 15/04/2014) 
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Observamos, nesse exemplo, que no momento em que Rox usou a EC de abandono de 

mensagem por não conseguir dar continuidade ao tópico discursivo aberto, Colombina vem 

em seu auxílio dizendo “Porque o homem vai mudando as coisas. Ele vai mudando e 

destruindo as coisas”, o que possibilitou a Rox continuar com seu canal comunicativo aberto. 

Em um segundo momento, quando Rox sinaliza novamente o abandono de mensagem é a 

professora Ana que vem em seu auxílio e complementa “Às vezes é pouca. Faltará água” e 

fornece ajuda para que a aprendiz continue se comunicando. Assim, percebemos que as EC, 

ao mesmo tempo que garantem a continuidade das falas e promovem a interação, servem 

como scaffolding, proporcionado pelos colegas e pela professora, para estimular a 

continuidade do processo comunicativo (GIBBONS, 2002). 

No recorte a seguir, observamos mais uma vez como as EC serviram de estímulo para 

o oferecimento de scaffolding e permitiram, ainda, que o canal comunicativo permanecesse 

aberto. Nesse recorte, Zé Roberto fala sobre a diferença de sotaques do seu país, a Argentina, 

e diz achar interessante o fato de Nina, sua conterrânea, não ter o sotaque marcado de sua 

região. 

 

[25] Zé Roberto: Eu acho interessante que ela (Nina) não tem o sotaque marcado. 

 Alejandra: Hã? [pedido de repetição] 

 Zé Roberto: Eu acho interessante que ela não tem o sotaque marcado da região de 

Córdoba// 

 Alejandra: Sim. Sim.  

 Zé Roberto: Porque lá eles têm o sotaque bem marcado// 

 Paulinha: Isso é verdade. O sotaque deles é bem visível//  

 Alejandra: Isso é verdade// 

 Nina: É porque eu sou do interior// 

 Alejandra: Ah... na capital que é mais... mais...[repetição]// 

 Nina: Mais marcado. Na capital você percebe bem o sotaque//  

 Alejandra: Isso... mais marcado, bem mais marcado. 

 Paulinha: Mas eu acho que no interior também é bem marcado, porque// 

 Nina:  Não, não. No interior você percebe bem menos. O sotaque é mais suave. 

 Professora Ana: Acho que vocês não vão chegar nunca em um acordo. É tudo muito 

diferente. 

 Alejandra: Eu também acho.  

 (Aula do dia 20/05/2014) 

 

Nesse trecho, Alejandra inicia a interação com Zé Roberto falando sobre o sotaque da 

cidade de Córdoba, na Argentina, cidade onde morava Nina antes de vir para o Brasil. Em 

determinado momento, quando Nina entra na interação e faz esclarecimentos sobre a sua 

origem, Alejandra inicia uma conclusão sobre a diferença de sotaque “Ah... na capital que é 

mais... mais...”. Nesse momento, Alejandra usa a repetição por desconhecer a palavra 
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necessária para a finalização da sua fala. Sendo assim, Nina vem em auxílio de Alejandra e 

completa sua frase dizendo “mais marcado”, oferecendo, assim, scaffolding para Alejandra 

que, por sua vez, entende a palavra dita pela colega e a repete dizendo “Isso... mais marcado, 

bem mais marcado”. Percebemos, desse modo, que a continuação do discurso de Alejandra só 

foi possível devido ao oferecimento de apoio de Nina, apoio esse estimulado por uma EC. 

Outra contribuição importante das EC para a aprendizagem de uma LE/L2, encontrada 

em nosso estudo, é que elas permitem à professora o fornecimento de input aos aprendizes, 

que, por sua vez, conseguem produzir output compreensível e manter o canal comunicativo 

em aberto. No recorte a seguir, durante a aula 3, Mercedônia é  questionada se já fez ou 

recebeu alguma loucura de amor. 

 

[26] Professora Ana: E você, Mercedônia, já fez ou recebeu alguma loucura de amor? 

 Mercedônia: Eu? (risos) 

 Professora Ana: Sim, você. Você já teve algum namorado que fez loucuras por você ou 

você fez loucuras por ele? (risos) 

 Mercedônia: Ahhhh, sim, é claro. (risos) 

 Professora Ana: Você fez uma loucura ou recebeu? 

 Mercedônia: As duas. (risos) 

 Professora Ana: Então conta pra gente. (risos) Se puder contar, é lógico. (risos) 

 Mercedônia: As duas? (risos) 

 Professora Ana: Sim, as duas. Mas só se puder, é claro. (risos) 

 Mercedônia: Ahh, sim... (risos). Acho que posso contar sim. Uma vez, na 

Universidade, um menino que queria sair comigo... e ele estava em um 

evento... eu não sei se é assim que se fala... Quando um jornalista está 

fazendo seu trabalho em um evento de música? É...// [pedido de 

esclarecimento] 

 Professora Ana: Ahhh, nesse caso a gente fala que ele está cobrindo um evento. A 

expressão é cobrir um evento. 

 Mercedônia: Então... (risos) Ele estava cobrindo um evento de música... e no final do 

evento ele também subiu... era um evento de talento... talento? 

[confirmação de exatidão]. E ele saiu como um imitador especial e saiu... 

(risos). Saiu... e ninguém me conhecia. E começou a cantar e falou “Essa 

música é para Mercedônia”. (risos) E todo mundo começou a perguntar 

“Quem é Mercedônia?” E eu... [mímica – movimento com as mãos que 

simbolizar que se escondeu atrás de alguma coisa]. Fiquei me escondendo 

(risos) 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

 Nesse recorte, Mercedônia mostra o desconhecimento da expressão “cobrir um 

evento”, necessária para que ela falasse sobre suas “loucuras de amor”. Nesse caso, a EC 

(pedido de esclarecimento) funciona como uma pista à professora daquilo que a aprendiz 

realmente sabe ou não da LE/L2, como aponta Swain (1995). Através do output da aprendiz, a 

professora oferece informações vocabulares necessárias para que Mercedônia continue se 
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comunicando. É interessante notar que o input fornecido pela professora não foi algo pensado 

ou premeditado; ou seja, ele aconteceu mediante as situações comunicativas reais produzidas 

em sala de aula, por meio das interações proporcionadas pela professora.  

 Por meio das análises desenvolvidas até este ponto de nosso estudo, percebemos que 

quando as EC atuam como mediadoras na formação e na manutenção do discurso, além de 

garantir que os aprendizes continuem com o canal comunicativo aberto, elas propiciam: a) 

momentos de interação e de aprendizagem, por meio do estímulo no oferecimento de 

scaffolding, que pode ser feito por colegas ou pela professora; b) fornecimento de input da 

professora, pois, por meio de problemas no output, a professora consegue visualizar as 

necessidades dos aprendizes.  

No próximo tópico, tratamos da contribuição das EC para a negociação de significados 

na LE por meio de discussões sobre questões culturais. 

 

3.2.2 As estratégias de comunicação como mediadoras nas trocas culturais 

 

 Como discutido no início deste texto, a teoria sociocultural destaca a importância da 

interação e das trocas de significados para o desenvolvimento humano (LANTOLF; APPEL, 

1994; VIGOTSKI, 2007, 2009). Sendo assim, através das interações os sujeitos se comunicam 

e trocam informações referentes à LE/L2, como aponta Ellis (1994). Nesse sentido, 

destacamos, neste tópico, que a interação possibilitou aos aprendizes negociação de forma, 

significado e conteúdo, além de trocas culturais.  

Nosso foco recai nos processos de negociação de significados, que são motivados por 

fatores culturais da LE/L2 ou por questões linguísticas específicas do português brasileiro. 

Desse modo, mostraremos momentos em que as negociações de significados recaem ou são 

motivadas por algum aspecto da cultura da LE/L2 e/ou da cultura da L1 dos aprendizes. É 

importante destacar, aqui, que, em nossa análise, consideraremos a relação entre língua e 

cultura em seu nível diferencial específico, como proposto por Risager (2006), pois à medida 

que a professora Ana estabelece a relação entre língua e cultura, ela trata de contextos 

culturais específicos do Brasil e de situações linguísticas específicas do português brasileiro e, 

em muitos casos, de situações específicas da cultura goiana e do português brasileiro falado 

no estado de Goiás. 

Vejamos o recorte a seguir, em que os participantes conversam sobre uma brincadeira 

que é considerada, pela professora, como molecagem, mas que, por eles, é considerada uma 

brincadeira de criança. 
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[27] Zé Roberto: E também tem, como se chama a brincadeira que você vai nos bairros e sai 

tocando nas portas? [pedido de ajuda] [mímica- mão esquerda suspensa no 

ar e dedo indicador da mão direita tocando o centro da palma da mão 

esquerda] 

 Professora Ana: Ah... isso não é brincadeira não// 

 Alejandra: Ah... isso também. Muito bom! 

 Professora Ana: Isso é brincadeira, gente? 

 Zé Roberto: Pra gente é// 

 Alejandra: Muito bom, muito bom. 

 Professora Ana: Isso a gente chama aqui de molecagem, isso não é brincadeira, isso é 

molecagem, porque tocar a campainha e sair correndo é molecagem. 

 Zé Roberto: Molecagem. 

 Professora Ana Molecagem, porque são as crianças, que a gente chama de moleques. Os 

meninos, as meninas são moleques e eles fazem molecagem, que são 

aquelas coisas que não machucam, não ofendem a ninguém e tipo, tocar a 

campainha da pessoa e perna pra que te quero e se manda. Isso é 

molecagem. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

  

Nesse exemplo, notamos que Zé Roberto descreve a brincadeira de criança que 

praticava, iniciando, assim, a negociação do significado através da produção de input 

compreensível, que busca fazer com que os interlocutores se entendam mutuamente (PICA, 

1987, 1991, 2000). Logo em seguida, notamos o entendimento da professora e de Alejandra 

acerca da ação. Nesse momento, a professora começa a mostrar que o que ele estava 

descrevendo não é considerado uma brincadeira aqui no Brasil. Observamos que, nesse 

momento, a negociação de significados e de cultura se faz bastante clara. A professora 

começa a mostrar para os aprendizes a diferença existente entre o que realmente é uma 

brincadeira e o que é molecagem aqui no Brasil ao se referir à molecagem como “aquelas 

coisas que não machucam, não ofendem a ninguém”. Assim, percebemos, aqui, uma 

abordagem diferencial específica do português brasileiro, visto que a professora Ana trata de 

aspecto cultural específico do Brasil.  

Observemos outro exemplo em que os aprendizes e a professora Ana estão 

conversando sobre o dia dos namorados aqui no Brasil e em seus países. 

 

[28] Rox: Eu tenho uma dúvida. Também aqui... No México, nós também temos o 

mesmo dia (para Dia dos namorados e dia dos amigos), o dia 14 de 

dezembro. A comemoração é única. Se você tem namorado não importa 

(risos), porque você tem muitos amigos. Mas, também, aqui é a mesma 

coisa? Tem o mesmo dia para o dia para amizade e namorado... amizade e 

amigos? 

 Professora Ana: Não, não... Gente, eu não estou conseguindo entender vocês. Vocês estão 

falando todos ao mesmo tempo e eu não estou conseguindo entender 

quem está falando o quê (risos). ‘Peraí’, vamos organizar essa coisa aqui 

(risos).  



79 
 

 Danilo: Nós estamos falando do dia da... da... [repetição] comemoração, também. 

Na Colômbia, em setembro e... junho, né? [pedido de confirmação]. 

Amizade e amor. 

 Professora Ana: Mas, também, tem o dia dos namorados?  

 Colombina: Não, não. Só aquele// 

 Danilo: Só uma coisa// 

 Colombina: Só em aquele dia para, dia para comemorar o amor e a amizade. 

 Danilo: No meu país, também é diferente. Só temos o dia 14 de ‘feverero’... 

fevereiro [autocorreção], que é o dia do amor e da amizade. 

 Professora Ana: 14 de fevereiro? Amor e amizade... 

 Rox: Que é San Valentin [mudança de código].  

 Colombina: Isso, São Vatentim. 

 Oli:  Na Argentina, tenhamos [aproximação] dias diferenciados para 

namorados, que é 14 de fevereiro e dia 20 de julho dia dos amigos. 

 Zé Roberto: Isso. 

 Nanau: Nós não comemoramos dia do amigo na França.  

 Alejandra: Nem na Argentina (risos). Nós só temos essa data. 

 (Aula do dia 24/04/2014) 

 

Nesse exemplo, as trocas culturais são motivadas pelos diferentes dias na 

comemoração do dia dos namorados e pelo questionamento se se comemora junto com o dia 

dos amigos aqui no Brasil. Desse modo, a negociação, aqui, não recai sobre algum termo em 

português brasileiro, como no recorte anterior, mas, sim, sobre os diferentes aspectos 

culturais. A interação inicia quando Rox pergunta se, no Brasil, comemoram junto o dia dos 

namorados e o dia dos amigos, como é comum em alguns países latino-americanos. A 

professora responde ao questionamento feito pela aprendiz e permite que os aprendizes 

continuem a discussão, que estava sendo feita em paralelo ao questionamento de Rox, sobre 

as diferentes datas na comemoração do dia dos namorados e do dia dos amigos. A professora 

Ana mostra-se interessada em discutir as diferentes culturas existentes em sala de aula e cria 

condições para que os aprendizes engajem-se em situações interativas com trocas culturais e 

negociações de significado (PICA, 1987, 1991, 2000). Devemos enfatizar que esse ambiente 

interativo, que contempla questões linguísticas e culturais, deve prevalecer em um ensino 

intercultural de LE/L2, como aponta Corbett (2003).  

À medida que os aprendizes avançam em sua discussão sobre as diferentes datas e 

formas do tópico cultural discutido, eles vão construindo interpretações sobre a diferença 

existente entre a sua cultura, a cultura do colega de sala e a cultura da LE. Percebemos, com 

isso, que, quando os tópicos interculturais são discutidos em sala de aula, eles contribuem 

para a formação de um ambiente interativo, em que prevalecem as trocas e formação de 

significados, além de contribuírem para o desenvolvimento do aprendiz no que diz respeito à 

sua capacidade de estabelecer relações e identificar as diferenças entre a sua cultura e a 
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cultura do outro na aprendizagem de uma LE/L2, como também mostram os estudos de 

Corbett (2003), Figueiredo (2010), Kachru (2008) e Risager (2010). 

Durante a troca de elementos culturais, notamos que nos países de origem dos 

participantes, a comemoração do dia dos namorados é algo presente, o que reforça o que 

Risager (2006) chamou de fluxos culturais globais, que seriam as transições culturais e 

linguísticas feitas por diferentes povos (falantes da mesma língua ou de línguas diferentes) 

que entram em contato. Contudo, mesmo em se tratando de algo global, observamos que as 

diferenças culturais entre os países foram ressaltadas pelos participantes de nossa pesquisa, o 

que comprova tratar-se do nível diferencial específico para a relação entre língua e cultura, 

visto que aspectos culturais e linguísticos específicos são objetos de discussão nas aulas. 

No próximo recorte, observamos a discussão intercultural sobre brincadeira de 

crianças em que a professora Ana e Leo discutem sobre o que seria uma brincadeira de 

criança aqui no Brasil. 

 

[29] Leo: Sim, mas essa não é uma brincadeira de niño [mudança de língua], meninos 

[autocorreção], é um evento cultural [mímica - faz gesto de aspas com a 

mão]. 

 Professora Ana: Mas isso é da Espanha, a Tomatina? É? 

 Leo: Sim. 

 Professora Ana: Ah....mas se vocês morassem aqui no Brasil vocês não iriam atirar tomates 

não, pelo preço que custa o tomate (risos). 

 Leo: Mas você quer decir [mudança de código] que isto és [mudança de código] 

uma brincadeira de criança? 

 Professora Ana: É... 

 Leo: Então, tudo aqui é uma brincadeira? 

 Professora Ana: É... (risos) aqui no Brasil tudo é uma brincadeira. A vida é uma brincadeira 

no Brasil (risos). Mas nós estamos falando, na verdade, sobre brincadeiras 

de criança. 

 Leo: Para crianças... no [mudança de código]. Nada de diferente. 

 Professora Ana: Nada? 

 Leo: E também tem, não sei como se diz, na verdade. Unos [mudança de código] 

discos... discos [confirmação de exatidão]? Muito Finos e a criança e... deve 

tentar golpear o disco e voltar... virar os discos [circunlocução]. 

 Professora Ana: Ah... nós temos uma brincadeira aqui assim com figurinhas. Por exemplo, 

agora na Copa nós temos as figurinhas dos jogadores dos times, e nós 

tínhamos uma brincadeira que você pega a face dos jogadores e coloca 

assim (faz gesto com a mão de colocar a figurinha com a face do jogados 

para baixo) e você tem que bater e virar as figurinhas. Quantas você 

conseguir virar são suas, né? Aqui nós chamamos essa brincadeira de bafo. 

 (Aula do dia 13/05/2014) 

 

O recorte 29 nos mostra que Leo levantou questões sobre a diferença de conceitos 

entre o que é considerado brincadeira aqui no Brasil e o que é uma brincadeira em seu país. 

Isso porque, em discussão anterior, a professora Ana considerou o festival espanhol 
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“Tomatina” uma brincadeira. Quando a professora constrói essa interpretação pessoal, que é 

influenciada por vivências pessoais, ela faz com que Leo sinta dúvidas sobre o que seria uma 

brincadeira no Brasil, pois ele não considera o festival uma brincadeira, mostrando que fatores 

culturais e pessoais influenciam a interpretação de elementos linguísticos, como aponta 

Kachru (2008).  

Ainda no recorte 29, podemos identificar através da EC circunlocução o momento em 

que Leo e a professora Ana iniciam uma segunda troca significativa sobre uma possível 

brincadeira de criança comum entre Brasil e Espanha. Leo inicia sua fala explicitando o seu 

desconhecimento do correspondente para a brincadeira em português brasileiro ao dizer “E 

também têm, não sei como se diz, na verdade” e começa a descrever a brincadeira. Em 

seguida, a professora Ana faz o reconhecimento de uma brincadeira semelhante aqui no Brasil 

e responde dizendo “Ah... nós temos uma brincadeira aqui assim com figurinhas”. Nesse 

trecho, observamos que a EC possibilitou, através da interação, o fornecimento de material 

linguístico suficiente para que fossem feitas trocas significativas linguísticas e culturais, como 

também nos mostra o estudo de Ferreira (2013). 

É possível, ainda, perceber, por meio dos nossos dados, que o fato de os aprendizes 

estarem aprendendo a LE em contexto de imersão faz com eles tragam elementos culturais 

específicos da cultura brasileira e da variante do português brasileiro falado aqui, que 

colabora para o aumento das trocas de significado. No recorte a seguir, os participantes 

discutem sobre as filas aqui no Brasil e sobre algumas expressões populares presentes no 

português brasileiro. 

 

[30] Professora Ana: E o que mais? Como será a vida em 2050? 

 Alejandra: Vamos ter que fazer mais fila. Fila!? É fila como se fala? [pedido de 

esclarecimento]. 

 Leo: Sí [mudança de código], fila (risos). 

 Alejandra: Fila [mímica – faz gesto com a mão que indica enfileiramento]. 

 Professora Ana: Fila? De ficar um atrás do outro? 

 Alejandra: Sim. Aham, porque teremos muitas pessoas. 

 Professora Ana: Ah, sim, teremos muitas filas. Teremos muitas pessoas em filas para fazer 

as coisas. Mas a gente já não tem filas agora? 

 Alejandra: Sim, mas nós temos menos que aqui (risos). 

 Professora Ana: Menos que aqui, né? 

 Zé Roberto: Aqui tem mais fila que pessoas (risos). 

 Alejandra: Sí [mudança de código], aqui tem muita fila (risos). 

 Professora Ana: Aqui no Brasil as pessoas costumam dizer que o brasileiro não pode ver 

uma fila que ele entra nela. Não precisa nem saber de quê (risos). A gente 

é tão acostumado a fazer fila que a gente entra na fila. 

 Leo:  Em toda parte se acha. 

 Professora Ana: Sim... e tem até uma expressãozinha com a fila (risos). Quando você 
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termina seu namoro com alguém e arruma outra pessoa aí falam “Ah, 

você terminou com ele? Por quê?”. Aí, vocês podem falar “A fila anda” 

(pausa para escrever a expressão na lousa). Ou seja, as coisas têm de 

mudar, não dá pra ficar parado no mesmo lugar, né. Se não tá ok a gente 

muda as coisas. Aí, fala que “a fila anda”. 

 Leo: Ah, eu...eu já escutei, também, muitas vezes... vezes..., as pessoas falando 

“Sei lá” [pedido de esclarecimento]. 

 Professora Ana: Sei lá? 

 Leo: Sim. Sei lá. 

 Professora Ana: Sei lá! (escreve a expressão na lousa). Assim? 

 Leo: Sí [mudança de código]... sim [autocorreção]. 

 Professora Ana: É a mesma coisa que “eu não sei”. Eu não sei, é isso. 

 (Aula do dia 15/04/2014) 

 

Nesse exemplo, dois pontos específicos da cultura brasileira são tratados pelos 

aprendizes: a questão das filas e a expressão “sei lá”. Observamos que esses dois pontos não 

foram previstos pela professora Ana e que são provenientes da imersão dos aprendizes na 

cultura da LE, visto que Zé Roberto, Alejandra e Leo afirmam ter entrado em contato com 

esses elementos culturais na cidade em que fazem intercâmbio, como podemos observar nas 

falas “Sim, mas nós temos menos que aqui”, “Aqui tem mais fila que pessoas” e “Ah, eu... eu 

já escutei, também, muitas vezes... vezes, as pessoas falando ‘Sei lá’”. Tais questionamentos, 

segundo Almeida Filho (1992), são importantes, pois servem de ponte para abordagens 

culturais específicas que só aparecem em contextos comunicativos de ensino de LE/L2 e 

permitem que o professor oriente o ensino da LE/L2 naquilo que realmente faz sentido para o 

aprendiz. 

Através das situações de estranhamento relatadas pelos aprendizes no exemplo 

anterior, percebemos que o ensino comunicativo intercultural de uma LE/L2 não se centra em 

trocas significativas de elementos genéricos, hipotéticos e superficiais da língua, mas tem sua 

atuação em situações pragmáticas vivenciadas pelos aprendizes, em que questões variadas de 

uso são abordadas de modo a atender às necessidades reais de uso que o aluno possui. O 

aprendiz, portanto, é visto como elemento ativo, pois se torna fonte riquíssima para discussões 

interculturais por trazer fatores de estranhamento vivenciados em contexto de imersão da 

LE/L2, o que corrobora com os estudos de Almeida Filho (1992). 

A busca dos aprendizes pelo entendimento de hábitos culturais e de expressões típicas 

da cultura brasileira age como elemento motivador para que a professora Ana faça 

esclarecimentos sobre os pontos específicos e traga novos elementos culturais, como a 

expressão “a fila anda” e “sei lá”. Isso nos mostra que os assuntos trazidos pelos aprendizes e 
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debatidos em sala de aula são a força motriz para as trocas significativas interculturais e para 

a relação diferencial específica entre língua e cultura. 

Durante as interações, os elementos específicos da cultura brasileira fizeram com que a 

professora Ana abordasse questões ligadas ao uso específico ou apropriado de diferentes 

palavras ou expressões para diferentes situações do dia a dia, palavras ou expressões usadas 

de forma diferente, dependendo da região do Brasil. No exemplo a seguir, mostramos um 

momento em que a professora faz essa distinção, mas não partindo do português brasileiro, 

mas sim da própria língua dos aprendizes.  

 

[31] Professora Ana: O que vocês acham que causa essas diferenças dentro de um mesmo país? 

Essas diferenças linguísticas de sotaque, de vocabulário, o que vocês 

acham? 

 Nina: Na Argentina, por exemplo, é muito marcado, assim, as diferenças 

regionais com respeito aos povos originários, aos povos indígenas que 

habitavam ali antes. Então, por exemplo, na região do Zé Roberto, a 

influência do guarani é muito forte// 

 Zé Roberto: Se mistura espanhol com guarani quando se fala// 

 Nina: Aham, tem vocábulos, tem sotaque, entonação. O norte já é diferente, a 

influência é do quechua e assim por diante. Isso é bem marcante, marca 

muito as diferenças. 

 Danilo: E, também, tem a diferença por conta da migração. Por pessoas da 

Europa, como no sul do Brasil que tem isso. Tem sotaques diferentes, 

palavras diferentes, tem... [abandono de mensagem]. 

 Paulinha: Sim. E também há, além do sotaque, a influência europeia está na forma 

de falar. Na minha família, as pessoas falam gritando, assim, pronúncia 

muito forte. Tem// 

 Professora Ana: Essa mistura. 

 Paulinha: Sí [mudança de código], é bem misturado.  

 Professora Ana: Então, uma questão é esse contato com outros povos, né? 

 Rox: Por exemplo, no México nós temos essa mesma situação que na 

Argentina. No sul do México, nós temos mais contato com a cultura e 

com os povos indígenas que eles misturam o espanhol com outras línguas 

indígenas e formam dialectos [mudança de código]. Já, no norte, eles 

falam que eles são muito cautchos... cautchos [aproximação]. É assim que 

se fala? [pedido de ajuda]. 

 Riton: Gaúchos? 

 Rox: Acho que não... 

 Professora Ana: São gaúchos?. 

 Oli: Acho que são pessoas do campo. 

 Professora Ana: As pessoas do campo? 

 Rox: Aham. Então eles// 

 Professora Ana: Gaúcho tá mais pra outra coisa. (risos) 

 Rox: O que é? [pedido de esclarecimento] 

 Professora Ana: Gaúcho? São as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que nasceram 

no Rio Grande do Sul. 

 Rox: Mas também eu acho que é pela influência da França, no norte do 

México, Estados Unidos e... acho que só. 

 Joey: Alemanha também? 

 Rox: Não, acho que Alemanha não.  
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 Oli: Na Argentina, também, depende muito das relações entre as pessoas, da 

geografia, também, e talvez da profissão das personas [mudança de 

código]. Por exemplo, os trabalhadores da fazenda e do campo tem 

[mímica – faz um gesto de vai e vem com as mão] da cidade e do campo. 

Tem diferenças do campo e da cidade [autorreparo]. Isso, também, reflete 

muito dos imigrantes europeus. São os espanhóis, italianos, franceses. 

Tem muita influência deles.  

 Professora Ana: É, aqui no Brasil nós também temos isso. Existem palavras que são usadas 

por determinados grupos e que não podem ser usadas em outros. Por 

exemplo, os jovens falam a palavra ‘vei’ para chamarem uns aos outros, 

né? Mas com pessoas mais velhas, isso não pode ser usado, isso é errado. 

Tem a questão de diferentes palavras, como a mexerica que eu comentei 

com vocês no início da aula, né? E... então, tudo isso faz parte das 

diferenças linguísticas, dos diferentes falares.  

 (Aula do dia 20/05/2014) 

 

Nesse recorte, a professora Ana chama a atenção dos alunos para as diferenças 

linguísticas presentes nas línguas de um modo geral. Ela aborda questões relativas ao use, que 

diz respeito ao ensino de uma LE/L2 que leve em consideração elementos específicos de uso 

das línguas, como palavras, expressões ou estruturas sintáticas de modo a permitir que o 

aprendiz tenha a capacidade de adequar a sua fala na LE/L2 nos diferentes contextos em que a 

língua é utilizada. Como proposto por Widdowson (1978), a professora não se detém apenas a 

aspectos de usage, que são aspectos gramaticais, mas também aborda questões referentes ao 

uso da língua em diferentes contextos. Desse modo, a professora Ana, ao perguntar aos alunos 

o que eles pensam sobre as diferenças da língua dentro de um país, além de engajar os 

aprendizes em trocas culturais significativas, ela os coloca em um contexto reflexivo sobre a 

língua, no qual ele poderá levantar questões sobre as diferenças e perceber que existem 

contextos específicos para certas palavras, expressões e estruturas, existem questões de use, 

fazendo com que o aprendiz também perceba essas diferenças na LE. 

Os aprendizes, no exemplo anterior, trouxeram questões relativas ao espanhol, que é a 

L1 da maioria deles, e começaram a discorrer sobre as diferenças da língua em seus países: 

“Na Argentina, por exemplo, é muito marcado, assim, as diferenças regionais com respeito 

aos povos originários”; “E, também, tem a diferença por conta da migração”; “Por exemplo, 

no México, nós temos essa mesma situação que na Argentina”; “Na Argentina, também, 

depende muito das relações entre as pessoas, da geografia”.  

É interessante observar que os aprendizes chegaram a conclusões sobre as diferenças 

de forma autônoma, sem que a professora trouxesse informações específicas do espanhol. 

Dessa forma a professora deixou que os alunos discutissem a temática e, ao final da interação 

trouxe informações sobre o português brasileiro. Essa atitude mostra que a professora Ana se 
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mostra sensível às diferenças culturais, como proposto por Corbett (2003), proporcionando 

um ambiente motivador, entendendo que a cultura da LE/L2 e a cultura dos aprendizes 

apresentam interpretações distintas para um mesmo fenômeno. Desse modo, o que acontece 

não é a sobreposição de um ou de outro hábito cultural, mas sim a troca de significados 

culturais, que levam os aprendizes a entenderem um pouco mais da cultura e da língua que 

estão aprendendo. 

Outro ponto importante que pode ser destacado é que a discussão no exemplo anterior 

possibilitou o confronto intercultural entre a cultura dos aprendizes e a cultura da Professora 

Ana, confronto esse que deve existir entre culturas dentro de sala de aula, como afirmam 

alguns estudiosos (CONTIN, 2009; CORBETT, 2003; MENDES 2009). Nesses confrontos 

interculturais, os aprendizes se colocam em situações interativas e de negociações simbólicas 

que possibilitam o desenvolvimento do conhecimento acerca da LE (CONTIN, 2009). 

 Em todos os exemplos utilizados nesse tópico de nossa análise, percebemos que os 

aprendizes estão em situações comunicativas interativas com trocas de significados sobre a 

cultura brasileira e sobre aspectos do português brasileiro utilizando a LE. Desse modo, as EC 

foram utilizadas em todas as situações de interação que mostramos. Isso significa que, durante 

as situações de comunicação, as trocas de significados acontecem, pois os aprendizes 

conseguem se comunicar, conseguem se fazer entendidos na LE e que, nos momentos em que 

algum problema de ordem linguística aparece, os aprendizes utilizam as EC fazendo com que 

elas atuem como mediadoras e scaffolding da negociação de significados culturais e 

linguísticos, o que confirma os estudos de Figueredo (2001, 2006), Ferreira (2013), Heberlein 

(2010) e Sturm (2001).  

 Nesse tópico, percebemos que uma abordagem de ensino de LE/L2 que leva em 

consideração a relação existente entre língua e cultura contribui para que os aprendizes 

entendam situações específicas da cultura e da variante da LE/L2, colaborando, assim, para a 

formação de pessoas mais sensíveis às diferenças culturais e mais dispostas a entender a sua 

própria língua e a língua do outro. 

 Na seção seguinte, que está dividida em três partes, discorremos sobre a percepção dos 

aprendizes sobre a aprendizagem de uma LE e de que forma essa percepção condiz com a 

atitude dos aprendizes na sala de aula. 
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3.3 Atitudes comunicativas dentro da sala de aula 

 

Nesta última parte de nossa análise, fazemos uma relação entre a concepção dos 

aprendizes acerca da aprendizagem de PLE e suas atitudes dentro da sala de aula. Nosso foco 

aqui recai sobre a existência ou não de coerência entre a concepção dos aprendizes sobre a 

aprendizagem de PLE e as suas atitudes em sala de aula. Desse modo, dividimos essa seção 

do nosso trabalho em três partes: a primeira diz respeito aos aprendizes que valorizam o 

ensino da gramática; a segunda diz respeito aos aprendizes que valorizam a comunicação; e a 

terceira, aos aprendizes que valorizam a relação entre gramática e comunicação em sala de 

aula. 

 

3.3.1 A gramática normativa como elemento essencial das aulas 

 

 Neste item, destacamos trechos das entrevistas aliados a momentos das aulas que 

demonstram atitudes que privilegiam o ensino de gramática normativa (GN) nas aulas de 

PLE. É interessante observar, que, mesmo considerando a GN como o elemento mais 

importante para as aulas, os participantes se comunicam nas aulas e utilizam EC. Essa visão 

de ter o foco do ensino de uma LE sobre a gramática normativa nos remete às primeiras 

abordagens do ensino de uma LE, em que o ensino estava pautado na forma e na tradução, no 

método que chamamos de Gramática e Tradução, em que as situações comunicativas em sala 

de aula estavam em segundo plano, ou, em muitos casos, não existiam, como apontam os 

estudos de Canale e Swain (1980), Lightbown e Spada (1993), Ellis (1995), Figueiredo e 

Oliveira (2012) e Spolsky (1992). 

 Vejamos este trecho da entrevista concedida por Leo, quando questionado sobre o que 

seria mais importante nas aulas: comunicar-se ou estudar a GN? 

 

[32] Leo: Acho que a gramática, porque falar ou comunicar eu vou falar e 

comunicar...você vai fazer em outros lugares daqui, com as pessoas ou em 

outras aulas de... de... outras pesquisas. Acho que aqui deveria estar mais 

centrado na gramática. 

 Pedro Henrique: Nas aulas, quando você tem alguma dúvida você prefere perguntar para a 

professora ou para os colegas? 

 Leo: Para a professora, é lógico. 

 Pedro Henrique: Por quê? 

 Leo: Porque meus colegas não falam português como a professora. 

 Pedro Henrique: E quando você vai se comunicar, você prefere se comunicar com a 

professora ou com os colegas? 

 Leo: Com a professora. Eu estou falando de um ponto de vista utilitário pra mim. 
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Eu sempre prefiro falar português com pessoas que falam português, 

pessoas que sua língua nativa é o português 

 (Entrevista 16/06/2014) 

  

Nesse trecho, Leo evidencia que a GN deve ser o principal elemento das aulas de PLE, 

sobrepondo a estrutura à comunicação. A justificativa do aprendiz em considerar a GN o 

principal elemento das aulas é o fato de que, como está em situação de imersão, o aprendiz 

pode se comunicar fora da sala de aula com os nativos de português brasileiro.  

Outro ponto que merece destaque é que Leo prefere se comunicar, em sala de aula, 

com a professora ou com alguma pessoa que tenha o português como L1 e, sempre que tem 

alguma dúvida, prefere esclarecê-la com a professora. Novamente, voltamos ao ensino 

tradicional de uma LE. Percebemos que o aprendiz considera o falante nativo ou a professora 

a melhor fonte para a aprendizagem em sala de aula.  

 Nos diários de campo feitos pelo pesquisador, notamos trechos que relatam essa 

atitude de Leo. 

 

[33] Leo faz uma pergunta sobre quando irão aprender o pretérito imperfeito. A professora 

esclarece que ele está sendo ensinado na aula. Ele pede, então, exercícios sobre esse tempo 

verbal. 

 (Diário de campo da aula do dia 13/05/2014) 

 

[34] Nessa aula, Leo fez poucos questionamentos. Não mostrou-se interessado pelas discussões 

sobre as diferenças na comemoração dos dias dos namorados e no dia dos amigos. Manteve-se 

calado na maioria da aula.  
 (Diário de campo da aula do dia 24/04/2014) 

 

 Notamos, nos trechos em destaque, que Leo se manteve distante das discussões feitas 

em sala de aula, se manteve calado, centrado em suas anotações, fazendo algumas perguntas à 

professora e questionamentos sobre o conteúdo gramatical. Percebemos, assim, que Leo 

mantém seu foco na aprendizagem da GN. Contudo, isso não significa que, durante as aulas, 

quando surge alguma dificuldade na comunicação, seja ela gramatical ou não, Leo abandona 

sua fala. Notamos que o aprendiz mantém, de certo modo, atitude comunicativa e que busca 

manter-se na comunicação, como podemos ver no trecho abaixo de sua entrevista. 

 

[35] Pedro Henrique: Sendo um pouco mais específico, o que você faz quando está falando, se 

comunicando e se depara com algum problema ou alguma dúvida sobre a 

língua? O que você faz pra resolver esses problemas? 

 Leo: Normalmente eu costumo..., sim, se eu estou com tempo, eu costumo 

perguntar à pessoa, como eu fiz agora com você na entrevista. Eu procuro 

perguntar e eu notei, muitas vezes, que as pessoas podem entender-me o que 
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eu falo, mas normalmente eles não corrigem. Também porque tem muito o 

que corrigir (risos). Mas, às vezes, com quem eu tenho confiança, eu sempre 

pido que me corrijam, por favor. Só quando eu falo erra... erra... 

erradamente? 

 Pedro Henrique: Errado. 

 Leo: E às vezes... às vezes não, pero... sim porque eu fico surpreendido porque 

muitas coisas são parecidas com o castelhano e o catalão, também. Então, às 

vezes, quando eu não sei como dizer e nesse momento eu tento o castelhano, 

espanhol ou catalão. Muitas vezes, é parecido com o que eu quero dizer. 

 (Entrevista dia 26/06/2014) 

 

 Paulinha, durante a entrevista, compartilha da mesma opinião de Leo. Segundo a 

aprendiz, em sala de aula, o melhor é que eles aprendam a GN. No recorte a seguir, temos a 

resposta dela para a pergunta sobre o que seria mais importante aprender em sala de aula. 

 

[36] Pedro Henrique: E nas aulas de português, o que você considera mais importante, a 

gramática, a forma da língua ou a comunicação?   

 Paulinha: Hum... a gramática. Sim, porque a comunicação... a comunicação se dá a 

todo tempo. O tempo todo lá fora, com todo mundo. É fácil compreender a 

comunicação, porque é uma coisa cotidiana que se dá a todo tempo. Agora, 

a gramática não. A gramática não... se começa.. se eu não estudar ou fazer 

exercícios... ou ler... ou escrever mesmo. Eu acho mais importante aprender 

isso nas aulas.  

 Pedro Henrique: E nas aulas, quando você...quando você... quando surge alguma dúvida, 

você prefere tirar a dúvida com o colega do lado, ou você prefere chamar a 

professora? Como que é? 

 Paulinha: Ah, se eu sei que o colega sabe e vai conseguir me explicar, eu pergunto 

para o colega. Mas se não tenho certeza ou é uma pergunta mais complexa 

que eu não sei, eu pergunto para a professora.  

 Pedro Henrique: E você sempre faz a pergunta ou às vezes você guarda essa dúvida pra você? 

 Paulinha: Depende da dúvida (risos). Depende se é importante ou não importante, se 

dá pra entender. Porque muitas vezes eu não entendo muitas palavras. Agora 

eu entendo mais, mas quando eu cheguei não entedia muito as palavras. Mas 

dá pra entender o contexto, a ideia... dá pra entender quase tudo. Mas 

quando não dá pra entender as palavras eu pergunto o que significa... o que 

são. 

 (Entrevista dia 20/06/2014) 

 

 Como observamos no recorte 36, Paulinha considera a gramática elemento mais 

importante nas aulas, pois entende que a comunicação pode aprender e praticar fora de sala 

aula. Na fala de Paulinha, podemos perceber a existência da separação entre comunicação e 

GN, ou seja, ela não considera a GN como parte da comunicação oral ou que a comunicação 

oral faz parte da GN, dicotomizando, assim, gramática normativa e fala.  

A seguir, apresentaremos um recorte do diário de campo que descreve a atitude de 

Paulinha em uma das aulas analisadas. 
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[37] Paulinha se mostra bastante interessada pelo tema da aula. Faz várias observações sobre as 

variantes do espanhol. Interage bastante com os colegas. Utiliza diferentes EC durante de fala. 

 (Diário de campo da aula do dia 20/05/2014) 

 

A aprendiz, durante toda a aula, mostrou-se interessada pelas temáticas propostas, 

trazendo novos elementos para a discussão e engajando-se em situações interativas. É 

interessante observar, que, mesmo compartilhando a mesma visão de Leo, Paulinha 

demonstra um comportamento diferente nas aulas. Procura sempre interagir com os colegas, e 

não só com a professora, como no caso de Leo, e não demonstra tanta preocupação com a 

realização de exercícios específicos para a GN. 

Nessa seção, discutimos a respeito da visão de aprendizes de LE que privilegiam o 

ensino da gramática em sala de aula. Observamos, através das entrevistas e do diário de 

campo, que tanto Leo quanto Paulinha consideram a GN um elemento essencial, pois 

entendem que poderão desenvolver a competência oral da LE fora de sala de aula, já que estão 

em contexto de imersão. Contudo, percebemos que Paulinha, apesar de compartilhar do 

mesmo posicionamento de Leo, demonstra atitudes diferentes, engajando-se em atividades 

comunicativas interativas com a professora e os colegas. 

No próximo item, discutimos a concepção de aprendizes que consideram a 

comunicação o elemento essencial dentro da sala de aula. 

 

3.3.2 A comunicação como elemento essencial das aulas 

 

 Como apontam Figueiredo e Oliveira (2012), no final do século XIX o Método de 

Gramática e Tradução começa a ser questionado. Desse descontentamento, surgem as 

Metodologias Comunicativas, que têm seu foco no ensino da habilidade oral. Nessas 

abordagens, o foco do ensino de LE está na produção e na compreensão oral, através de 

exercícios repetitivos de modo a construir sentenças corretas, como apontam Lightbown e 

Spada (1993), ou por meio do monitor, que visa à edição dos enunciados produzidos pelo 

aprendiz, por meio do oferecimento de um ambiente natural para a aprendizagem ou pelo 

reconhecimento do aluno como autônomo do seu desenvolvimento na LE (FIGUEIREDO; 

OLIVEIRA, 2012). Vejamos um trecho da entrevista concedida por Oli: 

 

[38] Pedro Henrique: Nas aulas de português você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar? 

 Oli: Ah... me comunicar... se comunicar... 

 Pedro Henrique: Por quê? 
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 Oli: Hã... porque... acho que é mais importante se comunicar com a outra pessoa 

do que escrever bem. A principal função das línguas é se comunicar, então... 

acho que isso é o mais importante. Por isso, talvez eu não do... dou 

importância para a gramática, muito a gramática ou... Porque fico 

conforme? Dou conta e... já estou pronto para me comunicar, já dou conta. 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

 O recorte 38 nos mostra que Oli considera a comunicação o elemento essencial na 

aprendizagem de PLE, um pressuposto básico das Metodologias Comunicativas. Esse 

entendimento pressupõe uma dicotomia entre GN e comunicação, em que a produção oral, 

elemento essencial da aprendizagem, se coloca em primeiro plano e a GN torna-se elemento 

secundário, uma espécie de suporte para o desenvolvimento da LE/L2. Contudo, é importante 

ressaltarmos que, apesar de a comunicação ser considerada, segundo essas metodologias, a 

principal função da língua e do ensino de LE/L2, a GN continua sendo utilizada, mas não 

mais como elemento essencial, como no caso das abordagens tradicionais, mas, sim, como 

elemento que auxilia na comunicação do aprendiz na LE/L2 (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 

2012; LIGHTBOWN; SPADA, 1993).  

 Apesar de considerar o desenvolvimento da habilidade oral o elemento essencial das 

aulas, Oli se interessa pela aprendizagem de LE/L2 através da cultura estrangeira. No Método 

Audiolingual, de abordagem estruturalista (FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2012; LARSEN-

FREEMAN, 1991; LIGHTBOWN; SPADA, 1993), a cultura não é vista de forma crítica, 

como proposto por Corbett (2003), visto que a aprendizagem da língua acontece de modo 

mecânico e repetitivo. Contudo, percebemos, através das observações das aulas e do diário de 

campo, que Oli se mostra bastante interessado na aprendizagem de PLE associada à 

aprendizagem da cultura brasileira. Desse modo, a cultura serve de motivação e de ponto de 

partida para a negociação de significados para que, assim, o aprendiz se comunique e 

desenvolva sua interlíngua (KRAMSCH, 1993).  

O exemplo a seguir trata da negociação de significados entre a professora Ana e Oli 

em um momento em que aspectos culturais estão sendo discutidos em sala de aula. 

 

[39] Oli e a professora discutem sobre brincadeiras de fazenda e brincadeiras da cidade. Oli fala 

sobre a brincadeira com o laço, a professora diz nunca ter brincado com um laço, mas confirma 

que, provavelmente no campo, as crianças devem brincar. Oli fala do jogo de cartas, a 

professora explica que, no Brasil, chama-se baralho. Oli se mostra atento às explicações. 

 (Diário de campo da aula do dia 13/05/2014) 

 

 No recorte 39, percebemos que Oli se mostra disposto em transmitir aspectos relativos 

à sua cultura para a turma. Essa atitude o distancia da concepção do Método Audiolingual e o 
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aproxima do que Risager (2010) chamou de languaculture, pois, além de discutir aspectos 

cultuais coletivos (jogo de cartas), Oli discute aspectos culturais pessoais (brincadeira do 

laço), específicos da sua infância.  

Vejamos o recorte 40 em que Oli fala sobre a brincadeira do laço. 

 

[40] Oli: Nós brincávamos muito, também, com laço. Mas não é tradicional, é... Um 

menino corria e o outro laçava e depois puxávamos. (risos) 

 Professora Ana: Típico da fazenda, né? Não de menino da cidade, né? Mas de menino da 

fazenda, né? É, algumas brincadeiras... ao invés de laçar o bezerro, o 

filhote da vaca, vai laçar o outro. (risos)  

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

  

 Percebemos, desse modo, que Oli desenvolve sua aprendizagem em uma LE/L2 com 

foco na habilidade oral e, para isso, utiliza aspectos culturais, pois, para o aprendiz, isso faz 

parte daquilo que é aprender uma LE. Desse modo, o aprendiz sente-se mais motivado a 

aprender PLE quando aspectos culturais são trabalhados em sala de aula. 

Observemos o recorte a seguir em que o pesquisador questiona a Oli se ele gosta de 

estudar uma LE/L2. 

 

[41] Oli: Para falar a verdade, eu não gostava muito de aprender outra língua. 

Estudei inglês por seis anos em meu país e não gostei nada. Eu não achava 

bom. Agora, depois que vim para o Brasil e comecei a aprender a língua 

aqui, e comecei a usar a língua aqui aí eu vi que isso é bom. É bom você 

aprender outra língua, é bom você aprender outra cultura e poder usar isso 

tudo. E... o que é bom aqui, é que a gente já fala e aprende ao mesmo 

tempo. Você está nos lugares e aí surge uma coisa nova, uma palavra, por 

exemplo, e aí você já tem que aprender e já usa. Isso é muito bom. 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

No recorte 41, Oli ressalta a importância de aprender uma LE/L2 e sua cultura. O 

aprendiz destaca que somente aqui no Brasil começou a se interessar por uma língua 

estrangeira, pois segundo ele aqui se “fala e aprende”, dando destaque para a importância da 

fala na aprendizagem de uma LE/L2. Alejandra compartilha da mesma percepção de Oli. 

Segundo a aprendiz, o mais importante é falar e se comunicar com as outras pessoas, portanto 

esse deve ser o foco das aulas de PLE. No recorte a seguir, podemos perceber isso. 

 

[42] Pedro Henrique: Nas aulas de português, o que você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar? 

 Alejandra: O mais importante é a comunicação, falar. Porque aqui a gente está fazendo 

aula para se comunicar mais que para aprender a gramática. E o tempo, seis 

meses, não dá para aprender as duas coisas bem, então... A gramática é 
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importante porque nós temos que escrever na faculdade, para fazer provas, 

então... Mas para mim o mais importante é falar. Por exemplo, as tarefas que 

temos que fazer agora, que temos que apresentar, falar para todos, para mim 

é muito bom.   

 Pedro Henrique: E nas aulas de português você prefere falar mais ou ficar mais calada? 

 Alejandra: Não, não... Falar mais, sim. Para aprender uma língua, pra mim, é muito 

importante falar, se não... 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

Nesse recorte, podemos comprovar que, para Alejandra, o mais importante é aprender 

a falar, se comunicar. A aprendiz relata que nutre preferência pelas atividades que visam 

desenvolver diretamente a competência comunicativa. A preferência de Alejandra pela 

comunicação em sala de aula pode ser observada através do diário de campo na aula em que a 

professora discute sobre brincadeira de criança com o objetivo de introduzir o pretérito 

imperfeito.  

 

[43] Alejandra se comunicou durante toda a aula com os colegas. Sempre envolvida em situações 

interativas e fazendo questionamentos sobre vocábulos. Nos momentos em que a professora 

abordou elementos gramaticais, a aprendiz não levantou nenhum questionamento e mostrou-se 

sem interesse, retirando-se da sala por alguns instantes. 

 (Diário de campo da aula do dia 13/05/2014) 

 

Com o recorte 43, podemos confirmar que Alejandra se mostra mais motivada a 

participar de atividades em sala que envolvem situações comunicativas, havendo mudança em 

seu comportamento e em seu interesse pela aula quando a professora passa a abordar questões 

gramaticais de forma mais específica. Tal preferência pode ser explicada pelo entendimento 

que a aprendiz tem do que é aprender uma língua estrangeira, visto que, para ela, aprender 

uma LE é aprender a falar e a entender, como poderemos confirmar no recorte a seguir. 

 

[44] Pedro Henrique: Então, Alejandra, o que significa, para você, aprender uma língua 

estrangeira? 

 Alejandra: Para mim? 

 Pedro Henrique: Sim, para você. 

 Alejandra: Bom, para mim... aprender a falar e entender o que a pessoa fala e dar-se a 

entender... 

 Pedro Henrique:  Ser entendida. 

 Alejandra: Isso, ser entendida. E... como agora. E... também a gramática para fazer 

prova. 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

No recorte 44, Alejandra deixa claro que aprender uma língua significa aprender a 

falar. No fim de sua fala, ela menciona a GN, mas não como parte da comunicação, mas, sim, 
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como um elemento externo à comunicação que está a serviço apenas da escrita: “a gramática 

para fazer prova”. Tal concepção corrobora a noção de dicotomização entre a GN e a escrita, 

o que vai contra a proposta de competência comunicativa, pois, como apontam Canale e 

Swain (1980), a aprendizagem que busca desenvolver a competência comunicativa deve 

abarcar aspectos gramaticais, psicolinguísticos, socioculturais e probabilísticos (intuitivos). 

Sendo assim, não basta simplesmente falar ou manter o foco na comunicação em sala de aula, 

como propõem as percepções de Oli e Alejandra sobre a aprendizagem de uma LE. É 

necessário que a GN também seja abordada com igual relevância, desfazendo, assim, a 

dicotomia existente entre GN e fala.  

Alguns aprendizes participantes desta pesquisa compartilham o entendimento da 

necessidade de estudarem a GN e se comunicarem de forma não dicotomizada, estando uma a 

serviço da outra, em sala de aula, indo contrário aos entendimentos dos colegas analisados até 

agora, como veremos no próximo item. 

 

3.3.3 A gramática normativa e a comunicação em sala de aula 

 

 Nesta parte de nosso estudo, mostraremos a concepção de aprendizes que consideram 

a GN e a comunicação elementos essenciais no processo de aprendizagem. A relação entre 

GN e comunicação começou a ser desenvolvida por Chomsky (1965) com as noções de 

competência e desempenho. No ensino de LE/L2, a GN deve fazer parte do desenvolvimento 

da competência comunicativa, sendo elemento indispensável para a aprendizagem de LE/L2, 

como apontam Canale e Swain (1980). No próximo exemplo, Zé Roberto fala sobre a 

importância da relação entre essas duas instâncias em sala de aula. 

 

 

[45] Zé Roberto: Eu acho que tudo se complementa. É lógico que o fim último eu acho que é 

se comunicar com as pessoas, mas você precisa conhecer a gramática. Como 

eu falei, eu tinha problemas às vezes com isso, né? Eu não posso fazer uma 

conjugação correta se eu não estudar o português. Assim, se eu perguntar... 

mas de um jeito ou de outro eu tenho que aprender isso, é parte da 

comunicação também.  

 (Entrevista dia 13/06/2014) 

 

 O recorte 45 vai ao encontro do que advogam Canale e Swain (1980) no que se refere 

à relação entre GN e comunicação. Zé Roberto afirma que se comunicar e saber GN são 

elementos que se completam, visto que a falta de conhecimento gramatical pode atrapalhar o 
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desenvolvimento da competência comunicativa. Zé Roberto, durante as aulas observadas, 

sempre se mostrou interessado em falar, mas também em entender a estrutura da língua. A 

seguir, no recorte do diário podemos ver a atitude do aprendiz em confirmar se o que estava 

dizendo estava no tempo verbal apropriado. 

 

[46] Zé Roberto questiona a professora sobre os tipos de pretérito. O aprendiz destaca que, em 

muitas situações, as pessoas não usam o pretérito perfeito, mas, sim, outro tipo de pretérito que 

ele desconhece, mas sabe que está no passado pelo contexto da conversa. 

 (Diário de campo da aula do dia 13/05/2014) 

 

Zé Roberto reconhece que é impossível se comunicar bem sem o conhecimento 

gramatical e sente a necessidade de aprender as regras gramaticais, pois sabe que isso 

influencia diretamente em sua fala. Riton também compartilha da visão de que é necessário 

aprender GN e se comunicar em sala. Contudo, o aprendiz propõe momentos distintos para a 

prática da GN e para a prática da comunicação. Observemos o recorte a seguir. 

 

[47] Pedro Henrique: Nas aulas de português você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar? 

 Riton: Eu acho que é bom ter uma aula em formal de gramática e conjugação, mas 

também é bom de conversar com o pessoal. Acho que seria bom fazer por 

semana uma aula bem formal e depois uma aula mais prática para 

conversar todo mundo junto. Porque quando eu cheguei eu não tive regras, 

e é bom ter regras para pensar e depois para praticar todas. Porque às vezes 

confunde, mistura tudo e aí quando vai falar uma coisa fala outra. 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

 O aprendiz propõe que a GN seja ensinada em momentos diferentes da habilidade oral. 

A fala de Riton corrobora o estudo de Widdowson (1978), visto que o aprendiz destaca a 

necessidade de estudar usage e use de forma separada para que ele não se confunda.  

Durante as aulas observadas, a professora sempre discutia a GN em situações 

comunicativas. Durante as discussões, ela introduzia a GN, alternando momentos com foco na 

GN e momentos com foco na comunicação. Riton sempre se manteve atento em todos esses 

momentos, fazendo anotações e participando dos momentos comunicativos. Como 

observamos no recorte do diário de campo a seguir, em que temos o relato da participação do 

aprendiz em todos os momentos da aula, independente de serem voltados para a comunicação 

ou para elementos gramaticais. 

 

[48] Riton mostrou-se bastante interessado pelo tema brincadeira de crianças. Participou das 

situações interativas propostas pela professora e mostrou-se bem atento quando os conteúdos 
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gramáticas estavam sendo explicados. Nos momentos em que a professora explicava a 

gramática, Riton recorria com frequência ao colega de sala, Zé Roberto, para esclarecer alguma 

dúvida. Ex.: ‘Como é o nome daquela parte do verbo?’. 

 (Diário de campo da aula do dia 13/05/2014) 

 

No próximo recorte, temos a percepção de Mercedônia, que reforça a importância de 

se aprender a GN e desenvolver a habilidade oral, mesmo utilizando a escrita bem menos que 

a fala. 

 

[49] Pedro Henrique: Nas aulas de português, você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar? 

 Mercedônia: Eu acho que é muito importante comunicar, falar, mas eu acho muito 

importante a gramática. No meu caso, eu acho que falo mais do que 

escrevo. Eu quase não escrevo em português. Na verdade, o que eu mais 

uso aqui é a fala mais que eu escrevo. Se... geralmente nos trabalhos do 

programa de pesquisa, eu faço, eu geralmente escrevo em inglês. Então não 

tem isso, eu não uso português para isso. Então, nos únicos casos que tenho 

que usar a escrita é para fazer as tarefas aqui, o que não é muito pra mim.  

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

 É interessante destacar, no recorte 49, que, mesmo considerando ser a habilidade oral a 

mais utilizada em seu dia a dia, Mercedônia considera importante a aprendizagem nas aulas 

de PLE tanto da GN quanto da competência comunicativa. Contudo, observamos que isso não 

garante que não exista a dicotomia entre comunicação e GN, pois a aprendiz considera que a 

GN pertence somente à escrita, quando passa a utilizar a escrita para referir-se à GN.  

 Durante as aulas, Mercedônia sempre se mostrou dispersa, ora envolvida em 

atividades em seu computador, ora envolvida em atividades que não estavam relacionadas às 

propostas pela professora. Isso fez com que a aprendiz, muitas vezes, ficasse ausente das 

situações interativas e das atividades escritas. Tal comportamento nos revela certo 

desinteresse pelas aulas, que pode ser explicado pelo fato de ela poder fazer seus trabalhos em 

inglês e por ter o espanhol como L2, pois seus pais são de origem latina, o que faz com que 

ela consiga se comunicar diariamente utilizando o espanhol. Nesse sentido, destacamos que, 

apesar de a aprendiz mostrar-se interessada em se comunicar e pela aprendizagem da GN, nas 

aulas ela se mostra desinteressada, em seu comportamento, por ambos os elementos. 

 Rox também compartilha o entendimento de que é necessário aprender, em sala de 

aula, tanto a se comunicar quanto a GN. No recorte a seguir podemos observar isso.  

  

[50] Pedro 

Henrique: 

E nas aulas de português, você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar? 

 Rox: Sem dúvida nenhuma as duas coisas. Porque eu uso a gramática e a fala o 
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tempo todo. Eu uso a gramática para falar e a fala para entender a gramática. 

Além disso, eu preciso aprender a ouvir em português. Ora, as minhas aulas 

são em português, eu preciso escutar. Eu preciso falar nas aulas, não posso 

ficar muda, se não o professor não gosta e eu preciso escrever. Então, está 

tudo junto. Não tem como você aprender uma coisa sem outra.   

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

 

 Diferentemente da concepção dos outros participantes, Rox ressalta ser importante 

aprender a GN e se comunicar por estarem GN e comunicação integradas. A aprendiz observa 

que as duas habilidades se completam “eu uso a gramática para falar e a gramática para 

aprender a ouvir em português”, desfazendo, assim, a dicotomia feita pelos outros aprendizes 

e propondo uma aprendizagem que leve em consideração ambos os elementos de forma 

equivalente, como propõe Hymes (1971) para a aquisição de uma língua. 

Contudo, os aprendizes que consideram importante aprender a GN e se comunicar em 

sala não fazem considerações sobre a aprendizagem desses aspectos aliados à cultura ou ao 

contexto comunicativo, como proposto por Hymes (1971) e Widdowson (1978), em que 

aspectos sociais e situacionais devem estar presentes na aprendizagem de uma língua, seja L1 

ou LE/L2. Somente Nina observou a importância se comunicar e aprender a GN em sala 

aliada à cultura brasileira. No recorte seguinte, mostramos a visão da aprendiz sobre o que 

significa para ela aprender português. 

  

[51] Nina: Eu sempre achei o português bonitinho. Achava legal de ouvir os 

brasileiros lá na Argentina eu achava muito legal escutar os brasileiros 

falando. Aí, eu arrumei um namorado brasileiro (risos)... então eu decidi 

aprender a falar a língua. Como eu já sabia inglês, e já estava na faculdade 

fazendo Letras, eu achei muito fácil aprender a língua. Só que tinha uma 

diferença, por eu ter mais consciência do que é aprender uma língua, eu me 

dediquei mais para aprender a língua junto com a sua cultura, 

especialmente a cultura brasileira. Foi legal. Aí quando eu cheguei aqui eu 

foquei nisso, sempre queria aprender as possibilidades da língua na sua 

cultura. Isso foi muito legal. E também tem meu namorado que me ajuda. 

 (Entrevista dia 16/06/2014) 

  

Nesse recorte, percebemos que Nina destaca a necessidade de aprender a língua e sua 

cultura, de saber utilizar a língua em suas diferentes situações de uso. Essa concepção 

corrobora que discutimos ao longo de nosso estudo: um ensino de LE/L2 que desenvolva a 

competência comunicativa associado aos elementos estruturais da língua e que junto a isso 

proponha uma abordagem sensível às diferenças culturais e à necessidade dessa abordagem 

em sala de aula. 
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 Nesta última seção de nosso estudo, objetivamos demonstrar a concepção de 

aprendizes que desejam aprender a língua em seus diversos aspectos, com suas diversas 

possibilidades. Observamos que, mesmo aliando vários elementos, poucos aprendizes 

conseguem tratá-los de forma integrada, mesmo aqueles que consideram GN e comunicação 

como elementos essenciais às aulas de uma LE/L2. Percebemos que existe o predomínio de 

uma visão dicotomizada para comunicação e GN, que influencia a atitude dos alunos em sala 

de aula. 

 Tendo apresentado a análise dos dados passemos à parte conclusiva deste estudo 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 A última parte de nosso estudo é dedicada à conclusão de todo o trabalho 

desenvolvido até aqui. Esta parte está dividida em três seções: a primeira delas busca 

responder as questões de pesquisa; a segunda faz apontamentos sobre o ensino intercultural de 

uma LE/L2; e a terceira parte faz as considerações finais, trazendo as limitações do estudo e 

sugestões de pesquisa. 

 

As questões de pesquisa 

 

 Nesta seção, retomamos as questões de pesquisa apresentadas no início do estudo. 

Buscamos responder a cada uma delas de forma detalhada, com base nas análises e nas 

discussões feitas em nosso terceiro capítulo. 

 

a) Quais estratégias de comunicação são utilizadas ao longo das aulas de PLE? 

  

Como observado no primeiro capítulo do nosso estudo, dedicado à revisão teórica, 

decidimos por desenvolver a análise e a discussão dos dados seguindo as taxonomias das EC 

propostas por Tarone (1980) e Dörnyei e Scott (1997). Em nosso estudo, encontramos a 

ocorrência de treze (13) diferentes tipos de EC. Isso não significa que apenas essas estratégias 

estiveram presentes nas aulas. Contudo, decidimos trazer aquelas que foram utilizadas por 

mais de um aprendiz e em mais de duas aulas. Desse modo, buscamos as estratégias que 

aconteciam com regularidade entre os aprendizes.  

O número de diferentes tipos de EC que apareceram em nossas informações nos 

chamou atenção, pois destoa da quantidade de estratégias de EC que ocorreram no estudo de 

Figueredo (2001). No estudo da autora, houve a ocorrência de vinte e três (23) diferentes tipos 

de estratégias. A grande diferença nos chamou atenção para a singularidade dos dados obtidos 
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neste estudo e no estudo de Figueredo (2001) e nos fez pensar em possíveis respostas para 

essa diferença. 

A primeira delas seria pela proximidade entre a L1 da maioria dos participantes da 

pesquisa e a LE que estava sendo aprendida. A grande maioria dos participantes da nossa 

pesquisa tem o espanhol como L1, uma língua que apresenta grande semelhança morfológica, 

fonética, sintática e semântica com o português. Nesse sentido, possuem um repertório 

linguístico na LE proveniente de sua L1, o que faz com que os aprendizes consigam 

desenvolver-se de forma muito mais rápida e possam contar com a ajuda de termos 

correspondentes entre a sua L1 e a LE; portanto eles precisam utilizar menos EC. 

A segunda justificativa seria o fato de estarem aprendendo a LE em contexto de 

imersão. O fato de os aprendizes utilizarem o português brasileiro o tempo todo faz com que 

os aprendizes estejam em situações de aprendizagem em todos os momentos. Isso contribui 

diretamente para o desenvolvimento mais rápido das habilidades na LE. Ligado a isso existe, 

ainda, a necessidade de utilização da língua em ambientes formais de ensino. Todos os 

participantes estão em situação de intercâmbio acadêmico aqui no Brasil, frequentam aulas, 

fazem provas, apresentam trabalhos acadêmicos e precisam utilizar o português brasileiro 

nessas situações. Esse fator pode contribuir para que os aprendizes adquiram, de forma muito 

rápida, elementos estruturais e discursivos da LE/L2, o que pode fazer com que o uso das EC 

seja menos frequente. 

Contudo, mesmo em menor número do que no estudo de Figueredo (2001), as EC 

foram bastante utilizadas e confirmaram-se como recursos fundamentais para a manutenção 

do discurso na LE. A seguir, apresentamos as EC que foram utilizadas pelos aprendizes de 

nosso estudo: confirmação de exatidão; mímica; pedido de ajuda; mudança de código; pedido 

de esclarecimento; circunlocução; tradução literal; pedido de repetição; criação de palavras; 

abandono de mensagem; autorreparo; reparar o outro; pedido de confirmação. 

Ressaltamos, ainda, que, durante as entrevistas, os aprendizes fizeram uso das EC nos 

momentos em que necessitaram e relataram, ainda, que utilizam de diversas estratégias, 

dentro e fora de sala, para manterem o canal comunicativo em aberto e continuarem, portanto, 

se comunicando. Cabe, ainda, destacar, mais uma vez, que outras estratégias podem ser 

identificadas, até mais de uma vez em mais de um participante, conforme o olhar do 

pesquisador, não sendo a leitura dos dados feita em nosso estudo a única possível. 
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b) Quais estratégias de comunicação contribuem para a promoção da interação e da 

negociação de significados nas aulas de PLE? 

  

Em nosso estudo, percebemos que todas as EC, utilizadas pelos aprendizes, 

proporcionam a interação e a negociação de significados.  

Antes de discutirmos o papel das EC enquanto promotoras da interação e da 

negociação de significados, devemos observar que, inicialmente, sentimos dúvida se o uso da 

EC ‘abandono de mensagem’ realmente proporcionaria a interação e a troca de significados. 

A dúvida surgiu pelo fato de essa EC ser o silenciamento do aprendiz no momento em que 

não domina determinada estrutura gramatical, vocabular ou determinado assunto. Contudo, 

percebemos que, nas aulas analisadas, todas as vezes que essa EC é utilizada por um aprendiz, 

o colega de sala ou a professora identificam a sua dificuldade e completam a mensagem ou 

oferecem suporte necessário para que o aprendiz retome a fala. 

 As outras estratégias, em suas mais variadas situações de uso, se confirmaram, 

conforme aponta o estudo de Tarone (1980), como motivadoras e influenciadoras na 

promoção da interação. Observamos que todas as vezes que os aprendizes estavam diante de 

uma situação de conflito, durante a comunicação, as EC serviram de auxílio para que 

continuassem se comunicando. Com isso, percebemos que, além de garantirem a interação 

entre os aprendizes, as EC atuaram como scaffolding e serviram de estímulo para o 

oferecimento de scaffolding.  

 O uso das EC como scaffolding garantia aos aprendizes condições necessárias para 

que a comunicação entre eles continuasse ocorrendo. Resultado semelhante foi encontrado no 

trabalho de Figueredo (2001, 2006), o que mostra que, quando observamos as EC ao prisma 

da teoria sociocultural, certos padrões podem ser identificados. 

 Percebemos, também, que as EC possibilitaram aos aprendizes a negociação de 

significados. Algumas EC possibilitaram isso de forma direta, como pedido de ajuda, pedido 

de esclarecimento, mímica, autorreparo e reparar o outro. No momento de uso dessas EC, os 

aprendizes demonstram, de forma direta, o desejo de entender ou de negociar o significado de 

alguma estrutura vocabular. As outras EC, apesar de serem usadas de forma indireta para a 

negociação de significados, também cumprem esse papel. Durante grande parte dos das 

interações que essas EC foram utilizadas, os aprendizes negociaram algum significado, pois 

os colegas ou a professora Ana vinham ao auxílio do aprendiz e forneciam o elemento 

necessário para que este continuasse se comunicando. 
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 Por último, destacamos a importância da negociação de aspectos culturais para a 

negociação de significados. A cultura brasileira e a cultura dos aprendizes configuram-se 

como elemento fértil para que os aprendizes se sentissem motivados a se engajar em trocas de 

significados. Os elementos culturais foram responsáveis por garantir e motivar, em muitos 

momentos, a interação entres os aprendizes que gerava a negociação de significados 

linguísticos e culturais. 

  

c) Que concepções os aprendizes de PLE têm da aprendizagem de PLE e de que forma tais 

concepções influenciam suas atitudes em sala de aula? 

 

Em nossa última questão, temos como objetivo identificar a concepção de alguns 

aprendizes sobre a aprendizagem de LE/L2 e se essa concepção influencia na atitude dos 

aprendizes em sala de aula e no uso das EC. 

Inicialmente identificamos três concepções gerais sobre a aprendizagem de uma 

LE/L2: a) a GN como elemento essencial em sala de aula; b) a comunicação como elemento 

essencial em sala de aula; c) GN e comunicação como elementos essenciais em sala de aula. 

Essas três concepções permearam nossa discussão e análise dos dados.  

Os aprendizes que entendem que, em sala de aula, a GN deve ocupar lugar central 

acreditam que a comunicação deve ser praticada fora da sala e que, na sala de aula, eles 

devem aprender questões gramaticais voltadas para a sua escrita. Esses alunos, em sala, 

mostraram preferência por exercícios de escrita, sempre chamando atenção para elementos 

gramaticais durante as discussões. Contudo, apesar de compartilharem essa visão, não se 

isolavam durante as atividades interativas. Tanto Leo quanto Paulinha engajavam-se em 

situações comunicativas e faziam uso, com frequência, das EC. 

A concepção de que a comunicação deve ser o elemento essencial em sala de aula é 

compartilhada por aprendizes que julgam ser o mais importante na aquisição de uma LE/L2 o 

desenvolvimento da competência comunicativa, visto que eles irão utilizar a língua, em sua 

grande maioria, para se comunicar oralmente com as pessoas. Em sala de aula, Oli e 

Alejandra, sempre se mantiveram em situações comunicativas e faziam uso das EC com 

frequência. 

A terceira e última concepção aponta para os aprendizes que acreditam que GN e 

comunicação devem ser elementos igualmente abordados em sala. Apesar de compartilharem 

esse mesmo entendimento, alguns aprendizes possuem posturas dicotômicas em relação a 

essas duas instâncias. Riton acredita que devem existir momentos específicos para a GN e 
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momentos específicos para a comunicação. Mercedônia acredita que utiliza-se mais da 

comunicação em seu dia a dia, não integrando a GN a esse exercício. 

Os aprendizes Zé Roberto, Nina e Rox possuem posicionamento semelhante frente à 

relação entre GN e comunicação em sala de aula. Assim como Riton e Madedonia, eles 

defendem que GN e comunicação devem ser abordados em igual relevância em sala, mas 

acreditam, também, que a GN está presente na comunicação e a comunicação influencia na 

GN, não sendo possível, durante o uso, a separação dessas instâncias. Nina, vai mais além e 

defende que o ensino de uma LE/L2 deve levar em consideração a cultura e o contexto de uso 

da língua, indo ao encontro do proposto por Widdowson (1978). 

Percebemos, desse modo, que os aprendizes possuem diferentes concepções de ensino 

e aprendizagem de uma LE/L2, mas isso não faz com que eles possuam práticas totalmente 

distintas em sala de aula. Uma prova disso é que todos os aprendizes fazem uso de diferentes 

EC em diferentes momentos em sala de aula. 

 

A cultura dentro de sala de aula 

 

Inicialmente não prevíamos uma abordagem intercultural em nossa pesquisa. 

Sabíamos da importância da cultura para a aprendizagem de uma LE/L2 e de sua importância 

para o desenvolvimento do ser humano. Contudo, durante as gravações das aulas e as 

primeiras análises, observamos que a cultura apresentou-se como um dos elementos 

fundamentais na aquisição do português brasileiro no contexto em que estudamos. Atentos a 

isso, desdobramo-nos sobre as teorias que explicassem o uso da cultura em sala de aula para, 

assim, entendermos melhor os dados do nosso estudo. 

O primeiro ponto que merece destaque é a abordagem da professora. Ana sempre 

escolhia um tema ligado à cultura como ponto motivador para o início da aula. Buscava, de 

forma simples, respeitosa e bastante produtiva, trabalhar questões culturais relacionadas à 

cultura do Brasil e à cultura dos aprendizes, visto que havia oito (8) nacionalidades diferentes 

em sala. Essas informações reforçam os estudos de Corbett (2003), Kachuru (2008), Risager, 

(2005, 2006, 2010) sobre a necessidade de levarmos para a sala de LE/L2 elementos culturais, 

tanto da L1 quanto da LE/L2. 

O fato de os aprendizes estarem em contexto de imersão fez, também, com que os 

elementos culturais surgissem como mais facilidade. Era comum os aprendizes levarem 

questões sobre as formas de falar, sobre vocabulário, sobre costumes, sobre as mais variadas 

situações que vivenciaram fora de sala de aula. Com isso, os elementos culturais tornaram-se 
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peças fundamentais da negociação de significados, visto que, muitas vezes, funcionaram 

como motivadores para essa negociação. 

Desse modo, percebendo a importância da cultura, desenvolvemos nosso estudo 

tentando, também, mostrar o quanto os elementos culturais influenciam na troca de 

significados e contribuem para a promoção da interação e para o uso das EC. 

 

Implicações para o ensino-aprendizagem de PLE 

  

 Através de nosso estudo, percebemos alguns pontos que podem ser relevantes para o 

ensino de PLE em contexto de imersão.  

 Nossos resultados mostram que as discussões culturais enriqueceram a aprendizagem 

de PLE, visto que, em diversos momentos, elas foram responsáveis pelo surgimento de 

dúvidas, pelas trocas de significados, pela interação e pelo uso das EC. Desse modo, 

destacamos a importância de professores de PLE levarem em consideração aspectos culturais 

para o planejamento de suas aulas. 

 Destacamos, também, que, em um ambiente de aprendizagem de PLE em contexto de 

imersão, com a presença de diferentes nacionalidades e interesses, a professora deve ter uma 

atitude sensível de respeito à cultura do outro. Destacamos a necessidade de um olhar 

solidário para as diferenças culturais, um olhar que incentive os alunos a falar de suas 

culturas, mas que, também, incentive-os a escutar e respeitar a cultura do outro. 

Outro fator que merece ser considerado é a duração do curso. Por se tratar de um curso 

rápido (em nosso caso), o professor deve estar atento às necessidades imediatas dos 

aprendizes (se estiverem em contexto de imersão). Desse modo, o programa e os conteúdos 

abordados durante a disciplina não devem ser algo fixo. Eles devem ser organizados e 

selecionados na tentativa de atender às necessidades imediatas dos aprendizes.  

 

Considerações finais 

 

 Por último, é pertinente destacar as limitações desta pesquisa e as sugestões para 

próximos estudos que podem vir a surgir.  

 Como em todo estudo, algumas limitações são pertinentes e merecem ser esclarecidas. 

Mesmo construindo um plano piloto através do reconhecimento prévio do estilo das aulas de 

PLE, cada turma configura-se de uma forma. Sendo assim, a primeira limitação que 

destacamos é a grande diferença existente entre uma turma e outra de PLE. Percebemos que a 
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única semelhança existente entre a turma que fizemos reconhecimento prévio sobre as aulas 

de PLE e a turma que a analisamos foi a professora e o fato de ser uma turma de PLE. O fato 

de haver novos aprendizes de diferentes nacionalidades faz com que, de uma turma para 

outra, mude o conteúdo a ser abordado, a forma como esse conteúdo é concebido, mudando, 

também, as prioridades e o estilo com que o professor conduz a aula. Assim, a construção de 

um estudo piloto é muito difícil e pode, muitas vezes, levar o pesquisador a frustrações. 

 Outra limitação deste estudo é a falta de comprometimento dos alunos. Por estarem 

todos em situação de intercâmbio e compartilharem o desejo de conhecer o país, os aprendizes 

faltam muito às aulas. Em alguns casos, as aulas foram canceladas pela falta dos alunos. Além 

disso, é difícil para o pesquisador conseguir construir uma rotina de pesquisa focando o 

sujeito e seu desenvolvimento na língua, uma vez que os alunos faltam bastante. 

 Apesar das limitações, o estudo de uma turma de PLE com aprendizes de diferentes 

nacionalidades permite ao pesquisador entrar em contato com um contexto extremamente 

diverso com múltiplas possibilidades de pesquisas. Nossa experiência permite-nos sugerir que 

sejam feitos estudos que busquem identificar os diferentes usos da EC conforme a L1 de cada 

aprendiz. Apesar de não ser o foco de nosso estudo, percebemos que, dependendo da L1, o 

aprendiz fará mais uso de uma ou de outra EC em específico. 

 Outro ponto que pode motivar próximos estudos é a forma como diferentes 

nacionalidades culturais convivem em uma sala de aula. Apesar dos esforços da professora, 

nem sempre a convivência entre pessoas de diferentes culturas acontecia de forma 

harmoniosa, principalmente quando questões relacionadas a colonizador e colonizados eram 

levantadas. 

 Finalizamos este trabalho ressaltando a necessidade do desenvolvimento de estudos 

sobre a aquisição de PLE, principalmente do português brasileiro, no que se refere às EC e ao 

ensino intercultural de PLE. Destacamos, ainda, o quão enriquecedor foi percorrer os 

caminhos do ensino e aprendizagem de uma LE sendo sensível às questões socioculturais e 

como elas influenciam na aprendizagem da língua. Terminamos o estudo com a certeza de 

que este é apenas o início de um caminho que ainda precisa, de fato, ser desbravado.  
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Apêndice A 

Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Eu, Pedro Henrique Andrade de Faria, estudante de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Letras e Linguística, da Universidade Federal de Goiás, estou realizando a 

pesquisa: Português para estrangeiros: um estudo sobre a influência da afetividade e da 

aprendizagem colaborativa no processo de ensino aprendizagem, com o objetivo de 

compreender as implicações afetivas, culturais e metodológicas no processo de ensino e 

aprendizagem de português como língua estrangeira. Sua participação contribuirá para o 

entendimento dos diferentes contextos no ensino de português como língua estrangeira 

(PLE) tendo como foco o processo de ensino/aprendizagem. 

 Para isto, gostaria de contar com sua colaboração, participando desta pesquisa. Você 

poderá colaborar participando de diversos procedimentos (respondendo questionário 

sociodemográfico, de uma entrevista e das gravações das aulas de português) mediante 

seu consentimento prévio. As gravações serão realizadas nas aulas de Português como 

Língua Estrangeira e previamente combinadas com a docente da turma. Todas as 

informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e utilizadas para objetivos de 

estudo, podendo ser divulgadas em eventos e publicações científicas. Asseguro o sigilo 

pela sua participação, pois não serão utilizados nomes reais na sua pesquisa. 

Sua participação é voluntária, sem nenhum ônus ou gratificação financeira, e você 

poderá desistir e retirar o seu consentimento a qualquer momento, assim como poderá 

ficar à vontade para não responder alguma pergunta quando não desejar ou quando ficar 

incomodado(a). Sua desistência não implicará em qualquer tipo de prejuízo. Vale 

destacar, que todos os dados, sendo favoráveis ou não, se tornarão públicos em forma de 

artigos científicos e dissertação e a reutilização dessas informações para futuras pesquisas 

será condicionada à nova submissão ao CEP. 

 Você receberá uma cópia deste termo, onde consta meu telefone (que você poderá 

ligar a cobrar) e meu endereço eletrônico e do Comitê de Ética em Pesquisa da 
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Universidade Federal de Goiás, assim, poderá tirar suas dúvidas sobre a pesquisa e sobre 

sua participação a qualquer momento. 

 

Pesquisador Responsável: Pedro Henrique Andrade de Faria 

Contato: (62) 8198-5622 / pedrohandradef@hotmail.com 

Assinatura: __________________________________________________________ 

Comitê de Ética em Pesquisa – Contato: (62) 3521-1076 / prppg@peppg.ufg.br 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo _____________________________________________, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador  Pedro Henrique Andrade de 

Faria sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou 

interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso). 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ____________________________________ 

Nome e Assinatura do responsável: ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pedrohandradef@hotmail.com
mailto:prppg@peppg.ufg.br
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Apêndice B 

Questionário sociodemográfico 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

Questionário sociodemográfico 

 

Convido você a participar de minha pesquisa, que tem como foco principal o ensino de 

Português como Língua Estrangeira, respondendo este questionário. O objetivo é conhecer 

perfil da sua turma, considerando informações pessoais e profissionais. Você não precisa se 

identificar. 

 

I – Informações Pessoais 

1. Nome: ______________________________________________________________ 

2. Idade:_________________________  

3. Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino 

4. Naturalidade: ___________________________ 

5. Estado Civil: _________________________________ 

6. Universidade de origem: ________________________________________________ 

7. Curso que está fazendo aqui no Brasil: _____________________________________ 

 

II – Informações sobre o contato com a língua portuguesa 

1.Você participou de algum curso regular de Português como Língua Estrangeira no seu país 

de origem? 

(   ) Sim                          (   )Não 

2. Em média, há quanto tempo esta aprendendo português? 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) de 2 a 3 anos 

(   ) de 3 a 6 anos 

(   ) 6 anos ou mais 

3. Em seu dia a dia você procura se comunicar com os brasileiros em português ou em sua 

língua materna? 

(   ) sempre em português 

(   ) sempre em minha língua materna 
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(   ) em português e em minha língua materna 

4. Você pretende continuar estudando português quando voltar para o seu país? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

III – Informações referentes às aulas de Português como Língua Estrangeira 

1.Você considera a sua relação com a professora da turma: 

(   ) Ótima 

(   ) Boa 

(   ) Legal 

(   ) Chata 

(   ) Ruim 

2. Você considera suficiente o número de aulas para o seu aprendizado de português? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

3. Você considera as aulas de português: 

(   ) Dinâmicas                  (   ) Interativas 

(   ) Divertidas                  (   ) Cansativas 

(   ) Bem planejadas          (   ) Desorganizadas 

(   ) Desmotivadoras          (   ) Interessantes 

4. Você considera o seu relacionamento com os alunos de sala: 

(   ) Ótimo 

(   ) Bom 

(   ) Legal 

(   ) Chato 

(   ) Ruim 

5. Escreva aqui comentários sobre a as aulas de língua portuguesa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Obrigado por participar da minha pesquisa 

Pedro Henrique Andrade de Faria 
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Apêndice C 

Transcrição da aula 

Aula dia 20/05/2014 

 

Professora Ana: Bom, já que nas últimas aulas estávamos falando de cultura... de cada um falando do 

seu próprio pais, né? Como é dentro do país de vocês a... a fala das pessoas? Como as pessoas... Como 

é a fala das pessoas? Como a língua é utilizada? É a mesma língua utilizada em todo país ou tem 

diferenças? Diferenças, por exemplo, de... vocabulário... de palavras diferentes para uma mesma... 

para um mesmo objeto, diferenças de entonação. Têm diferenças dentro do país de vocês em relação 

aos idiomas? De...// 

Oli: Bem. De sota... sotaques?  

Alejandra: Acho que é sotaques sim. Na Argentina sim. 

Professora Ana:  Sotaques!? 

Oli: Sí, na Argentina tem muito. Tem muita diferença de sotaques.  

Professora Ana: Tem sotaques diferentes na Argentina? 

Paulinha: E palavras diferentes também. Várias// 

Oli: Palavras// 

Alejandra: Dígra..dígrafo... Dígrafo?  

Professora Ana:  Como!? Desculpa. O que têm os dígrafos? 

Aleiandro: As diferenças... dígrafo... ou não seria gírias? 

Professora Ana:  Ah, as gírias. As gírias são diferentes, né? É... as gírias são diferentes, porque muitas 

são informais. Mas e de um mesmo objeto que vocês utilizam? Por exemplo, aqui no Brasil ah... tem o 

que eles vendem... o que vocês compram lá no supermercado e eles vendem pra vocês como o nome 

de mexerica, né. Parece uma... uma... tangerina. 

Alejandra: Tangerina. 

Professora Ana:  Em alguns lugares do Brasil diz tangerina. Em outros lugares do Brasil dizem como 

nós. Se você vai comprar lá em Curitiba eles dizem mimosa. Então, ela vai mudando, é a mesma fruta, 

do mesmo jeitinho, da mesma..., né. Acontece isso nos países de vocês?  

Rox: Sí. No México nós também temos muitas palavras. Em Sinaloa nós temos muitos... muitas gírias, 

que se você fala essas gírias com pessoas do sul do México, não compreendem, ou, também, para eles 

são palavrões. Uma vez, por exemplo, eu estava em uma festa com um amigo e ele falou para mim 

güila. Güila pra mim é uma pessoa seca, que não está gordinha, então... mas se você fala güila para 

outras pessoas pode ser ‘vagabunda’. Então um dia ele falou pra mim “güiiiiila”. E algumas pessoas, 

eu achei, eles acharam que ele estava falando pra mim ‘vagabunda’, porque ficaram com cara assim 

“ohhh, que isso”. E eu falei “não fala assim. Muita gente pode escutar e achar que eu sou vagabunda”. 

Mas não, pra mim é. Pra mim usa para falar quando uma pessoa é mais fraco... fraca ou seca. 
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Professora Ana: E você mora no sul? 

Rox: Não, no oeste. 

Ana: E essas diferenças acontecem em todas as regiões? 

Rox: Sim. Então, por exemplo, o Joey, a mãe dele é da mesma região da minha. Da mesma cidade, na 

verdade. Então, ela tem muitas gírias parecidas com as minhas. Quando nos falamos nós só falamos 

palavras de lá. Então, se eu falo para o mexicano de outra região ele não vai entender as coisas. 

Algumas coisas são boas, mas outras nem tanto. Às vezes são palavras fortes. Eu digo “Ei, para! Não 

gosto disso”. Mas, às vezes, são palavras diferentes. 

Professora Ana: Colombina. 

Colombina: Então agora eu não sei muito bem como está, não me lembro, mas com certeza temos. Os 

sotaques são bem diferentes. Não sei se vocês acharam quando o (...) Então, diferente. E da região... 

tem muita diferença, agora não estou lembrando de palavras, mas temos sim, principalmente de 

palavras. 

Professora Ana: Danilo, como é lá em Honduras? 

Danilo: Isso existe em todas as línguas. No Brasil tem, no meu país tem. Isso tem em todos os lugares. 

Algumas palavras sempre são diferentes// 

Professora Ana: E tem diferença de sotaques// 

Danilo. Sim, tem diferença de sotaques. Em todas as regiões do país são diferentes. Em algumas 

regiões pronuncia mais forte a letra s. Em outras regiões quando a pessoa esta falando com você, por 

exemplo, elas utilizam o tu, tem região que é vós. No latino América que tem muitos sotaques 

personalizados. Pra mim tratar uma pessoa diferente (...) quando eu converso a primeira vez eu não 

posso tratar de vós, mas se eu conheço eu posso usar o vós. 

Professora Ana. Sim. Riton, e na França? 

Riton: Sim, temos também. Depende da região. No norte o sotaque é mais forte que ao leste. No oeste 

tem outro dialeto. Lá, que fica ao lado da Alemanha, tem uma mistura de francês com alemão, bem 

diferente// 

Professora Ana: Uma língua diferente?  

Riton: Não, é o francês, só que com um sotaque alemão muito forte. E temo sul também. 

Ana: Joey? 

Joey: Nos Estados Unidos nós temos uma diferença de sotaque muito grande. Mas, no oeste do país, 

com a presença muito forte de latinos, tem muitos tipos de latinos, eles falam uma mistura... 

“spainenglish” // 

Professora Ana: “Espaninglês”? 

Joey: Sim, sim.  

Danilo: Houve uma pesquisa dizendo que no estado da Flórida, por influência dos latinos americanos, 

tem mudado o sotaque de toda uma geração. Mas isso já faz (...) 

Professora Ana: Pode ser// 
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Danilo: (...) mas é uma coisa que não me lembro muito. 

Professora Ana: Pode ser. É aquela beiradinha ali com o México, né? Agora, o que vocês acham que 

causa essas diferenças dentro de um mesmo país? Essas diferenças linguísticas de sotaque, de 

vocabulário, o que vocês acham? 

Nina: Na Argentina, por exemplo, é muito marcado, assim, as diferenças regionais com respeito aos 

povos originários, aos povos indígenas que habitavam ali antes. Então, por exemplo, na região do Zé 

Roberto a influência do guarani é muito forte// 

Zé Roberto: Se mistura espanhol com guarani quando se fala// 

Nina: Aham, tem vocábulos, tem sotaque, entonação. O norte já é diferente, a influência é do quechua 

e assim por diante. Isso é bem marcante, marca muito as diferenças. 

Danilo: E, também, tem a diferença por conta da migração. Por pessoas da Europa, como no sul do 

Brasil que tem isso. Tem sotaques diferentes, palavras diferentes, tem... 

Paulinha: Sim. E também há, além do sotaque, a influência europeia que está na forma de falar. Na 

minha família as pessoas falam gritando, assim, pronúncia muito forte. Tem// 

Professora Ana:  Essa mistura. 

Paulinha: Sí, é bem misturado.  

Professora Ana:  Então, uma questão é esse contato com outros povos, né? 

Rox: Por exemplo, no México nós temos essa mesma situação que na Argentina. No sul do México, 

nós temos mais contato com a cultura e com os povos indígenas que eles misturam o espanhol com 

outras línguas indígenas e formam dialectos. Já, no norte, eles falam que eles são muito cautchos... 

cautchos. É assim que se fala?  

Riton: Gaúchos? 

Rox: Acho que não... 

Professora Ana: São gaúchos? 

Oli: Acho que são pessoas do campo. 

Professora Ana:  As pessoas do campo? 

Rox: Aham. Então eles// 

Professora Ana: Gaúcho tá mais pra outra coisa. (risos) 

Rox: O que é?  

Professora Ana:  Gaúcho? São as pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que nasceram no Rio 

Grande do Sul. 

Rox: Mas também eu acho que é pela influência da França, no norte do México, Estados Unidos e... 

acho que só. 

Joey: Alemanha também? 

Rox: Não, acho que Alemanha não.  

Oli: Na Argentina, também, depende muito das relações entre as pessoas, da geografia, também, e 

talvez da profissão das personas. Por exemplo, os trabalhadores da fazenda e do campo tem da cidade 
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e do campo... Tem diferenças do campo e da cidade. Isso, também, reflete muito dos imigrantes 

europeus. São os espanhóis, italianos, franceses. Tem muita influência deles.  

Professora Ana: É... aqui no Brasil nós também temos isso. Existem palavras que são usadas por 

determinados grupos e que não podem ser usadas em outros. Por exemplo, os jovens falam a palavra 

‘vei’ para chamarem uns aos outros, né? Mas com pessoas mais velhas, isso não pode ser usado, isso é 

errado. Tem a questão de diferentes palavras, como a mexerica que eu comentei com vocês no início 

da aula, né? E... então, tudo isso faz parte das diferenças linguísticas, dos diferentes falares. E também 

tem a diferença na entonação, o sobe e desce da fala. A fala mais cantada, tranquila, devagarinho, tem 

essas diferenças?  

Alunos: Sim, sim. 

Professora Ana: Essa diferença também acontece pelo contato entre os povos? 

Alejandra: Depende, na minha região da Argentina nos falamos muito parecidos com o Chile porque 

estamos muito perto. Muitas pessoas confundem o meu sotaque com o sotaque chileno.  O sotaque é 

(...)// 

Paulinha: A região dela fala parecido com o Chile, são uns chileninhos (risos)// 

Danilo: Tem (...). 

Professora Ana: Então, já que o Danilo tocou nisso, tem um jeito certo de falar espanhol? Vocês que 

falam espanhol, tem um jeito certo de falar? 

Alunos: Não, não. 

Professora Ana: Tem um jeito melhor? Por exemplo, o da Argentina é melhor que o da Colômbia// 

Alejandra: Eu acho que o da Espanha, que é de onde a língua veio se fala mais corretamente.// 

Rox: Eles falam que na Colômbia. Lá eles falam o plural melhor que a maioria. Acho que é isso.  Por 

exemplo, eles falam muito o você (...)// 

Professora Ana: Olha a Colombina ai, pergunta pra ela// 

Rox: Pra ela e normal, mas pra mim é muito formal// 

Professora Ana: Então, você acha que o espanhol da Colômbia é melhor// 

Colombina: Eu não sei. Depois que eu comecei a estudar espanhol (...) pra mim ta tudo bem (...) mas 

eu não posso falar se a Colombia tem cidade ou lugares que falam melhor ou pior. Mas minha cidade 

eu só fala de ustedes. Eu não sei a maioria porque tem muitas diferenças. 

Rox: Eu falo isso porque nos Estados Unidos eu estudei inglês e lá a professora disse que saiu uma 

pesquisa. Na pesquisa eles falavam que o melhor espanhol era falado na Colômbia. Eles falam mais 

corretamente. Não é perfeito ou ótimo, mas eles falam mais corretamente. Na Argentina, por exemplo, 

eles não falam ustedes// 

Alunos: (...). 

Danilo. Mas o vós é uma marca registrada dos argentinos// 

Alejandra: Não. Quando estamos falando com uma pessoa mais velha falamos ustedes. Mas é só. 

Danilo: E qual a diferença com o sotaque do Uruguai. 
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Alejandra: Eu não sei. Eu falo com alguém do Uruguai e penso que estou falando com alguém da 

Argentina// 

Professora Ana: Eu vou dizer como eu vejo vocês: pra mim todo mundo fala espanhol (risos). Eu não 

saberia diferenciar vocês, o que cada um de vocês fala.  

Rox: Mas isso acontece comigo quando é Uruguai e Argentina. Se eu escuto um sotaque da Colômbia 

eu sei que é de lá. Agora, se eu escuto um sotaque da Argentina ou do Uruguai eu não sei diferenciar.   

Professora Ana: Então vocês não conseguem ver algumas diferenças? 

Alejandra: os países do centro-américa também é difícil de perceber// 

Alunos: (...) 

Professora Ana: Joey, como é pra você. Porque você é de descendência mexicana e nasceu nos 

Estados Unidos você percebe essa diferença?  

Joey: Eu acho que eu moro em uma cidade que tem muitos mexicanos. Mexicanos do norte, do sul e 

de todas as partes de México, então é difícil ter uma maneira de falar. Mas minha mãe fala como Rox// 

Professora Ana: Mas você conseguiria identificar o sotaque dos meninos e saber de onde eles são? Se 

são do sul, ou do centro ou do México? 

Joey: Sim, consigo sim// 

Professora Ana: Então conseguiria identificar o país? 

Joey: Sim. Lá tem muita gente da América do Sul, também.  

Professora Ana: Riton, e na França? 

Riton: Sim. Falamos francês só na França, então fica mais fácil identificar. Então, tem diferença a 

gente identifica (...). 

Professora Ana: Mas lá é um país colonizador, não é um país colonizado como os nosso. Os nossos 

são cheio de misturas, o dele não. Aqui nos temos muitos povos colonizados. Aqui no Brasil vieram 

povos de todos os lados, então misturaram sotaques// 

Oli: Então essa diferença de sotaques se explica pelo contato com outros povos? 

Professora Ana: Não necessariamente. É tudo misturado. 

Oli: Porque lá na Argentina está muito ligado geograficamente. Se as pessoas ficam juntas ali, em um 

lugar, estão juntos ali. Na Argentina é muito assim. Por exemplo, as pessoas da região da Córdoba, 

elas estão juntas lá. Elas falam todas são a mesma coisa.  

Alunos: (...) 

Professora Ana: Como que é? Você saiu de Córdoba perde o sotaque? 

Paulinha: Não. Quando você sai de Córdoba você não escuta mais o sotaque. Ninguém fala// 

Alejandra: É um sotaque muito forte. Muito marcado// 

Zé Roberto: Eu acho interessante que ela (Nina) não tem o sotaque marcado. 

Alejandra: Hã?  

Zé Roberto: Eu acho interessante que ela não tem o sotaque marcado da região de Córdoba// 

Alejandra: Sim. Sim.  
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Zé Roberto: Porque lá eles têm o sotaque bem marcado// 

Paulinha: Isso é verdade. O sotaque deles é bem visível//  

Alejandra: Isso é verdade// 

Nina: É porque eu sou do interior// 

Alejandra: Ah... na capital que é mais... mais...// 

Nina: Mais marcado. Na capital você percebe bem o sotaque//  

Alejandra: Isso... mais marcado, bem mais marcado. 

Paulinha: Mas eu acho que no interior também é bem marcado, porque// 

Nina: Não, não. No interior você percebe bem menos. O sotaque é mais suave. 

Professora Ana: Acho que vocês não vão chegar nunca em um acordo. É tudo muito diferente. 

Alejandra: Eu também acho. 

Joey: Eu acho interessante quando uma pessoa fica em uma cidade por algum tempo e o sotaque dela é 

trocado. Ontem eu estava falando com meu pai e falei quase com um sotaque de português. Eu acho 

que coloquei umas palavras de português// 

Professora Ana: E ele percebeu? 

Joey: Não. (risos). 

Professora Ana: Essa questão de ser melhor ou pior, mais certo. Pode fazer você gostar mais ou menos 

de uma pessoa por conta disso? Isso faz diferença no país de vocês? Aceitar a pessoa em determinado 

grupo. Pode ser que uma região não goste de outra.  

Rox: No México nos temos os tirangos // 

Professora Ana: Como? 

Rox: Os tirangos. São as pessoas que moram na Cidade do México. Essas, as vezes nos olhamos com 

um certo olhar de desconfiança. Elas são abusivas as vezes. Eles são muito habiles para falar. 

Professora Ana: E algum vorá motivo de piada? Faz vocês rirem? 

Alunos: Sim, sim. 

Professora Ana: E em alguns casos falam que vocês são preconceituosos se estão rindo de quem fala 

diferente de vocês? Acontece isso no país de vocês? 

Oli: Isso zoando acontece aqui com a agente. Estamos falando e aprendendo outra língua, então tem 

hora que vocês dão risadas da gente. Lá também é assim. Se você fala diferente eles vão te zoar. Mas 

preconceito tem muito com as pessoas de Buenos Aires, os portenhos. Com eles tem muito 

preconceito. Achamos que eles... eles acham que são melhores porque moram na cidade capital da 

Argentina e nos do interior não somo nada// 

Zé Roberto: Mas isso é uma questão histórica// 

Professora Ana: Sim, aspectos históricos, políticos, tudo isso influencia.  

Rox: A minha região é famosa pelo tráfico de drogas. Quando eu falo que eu sou de lá as pessoas já 

me olham e falam “nossa, então você tem armas”, “você vende drogas”. Isso acontece muito por conta 

da região.  
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Professora Ana: Tudo isso que vocês falaram tem aqui no Brasil. Como nos somos países colonizados, 

nós temos muitas semelhanças. O Brasil fui teoricamente descoberto em 1500, quando os portugueses 

chegaram aqui. Então o primeiro país que se instala aqui é Portugal. Só que aqui existiam os índios, 

então, a primeira mistura que aconteceu foi de português com as diversas línguas indígenas que 

tínhamos aqui. Mais tarde a coroa portuguesa... não, antes disso houve guerra entre portugueses e 

espanhóis e alguns espanhóis vieram pra cá. Depois vieram os franceses, na época a América era 

muito desejada. A França chegou pelo Maranhão e logo depois vieram os holandeses. Mais tarde 

vieram os negros transformados em escravos. Depois que os negros foram libertos em 1988, então 

vieram outros povos. Os primeiros a chegar foram os italianos para trabalhar nas lavouras de café em 

São Paulo. Depois vieram japoneses, chineses e gente do mundo todo. Aqui tem gente de todo lugar. 

Quem viaja pra São Paulo fica fascinado com a quantidade de línguas e de pessoas diferentes que tem 

lá. Uma cidade cosmopolita cheia de gente de todo o mundo. Então, essas pessoas acabaram vindo 

para dentro do Brasil. Aqui em Goiânia tem uma colônia japoneses, que fazem festa e é bem 

interessante. No sul temos a influencia dos alemães, que juntaram com os uruguaios os argentinos e ai 

fomos nós juntando e nos misturando. E ai tudo que vocês falaram varia. Aqui a gente usa muitas 

palavras do inglês, nos somos muito americanizados. Então você vai no shopping e lá esta cheio de 

palavras em inglês, palavras que dão a ideia de modernidade, de algo cosmopolita. Então a gente foi 

variando os nossos sotaques, fomos mudando as nossas línguas. Então, eu vou mostrar pra vocês esses 

sotaques. Vou começar pelo goiano e depois vou mostrar os outros. Nós vamos por região. Aqui no 

Brasil nos temos 5 regiões. A maior deles é a região nordeste, com 9 estados. E é tudo diferente e ai 

tudo vira brincadeira, tudo vira piada e ai ele tiram sarro um da cara do outro. Então quando fala eu 

sou baiano, tem um história pra contar. Quando fala eu sou mineiro, tem uma história pra contar. E 

com o goiano não poderia ser diferente, tem sempre uma história pra contar, uma piada pra fazer. O 

goiano tem o sotaque muito parecido com o mineiro. Então vamos ver o sotaque do goiano. 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Então, é desse jeitinho. Aqui nos falamos desse jeitinho quando a coisa está correta. 

Vocês já ouviram algumas dessas coisas pelos corredores? 

Rox: Ainda não, Graças a Deus. O português é muito complicado para nós, ainda mais essas coisas 

que são muito específicas e tem sons que a gente não entende.  

Professora Ana: Aqui criticam muito as pessoas que falam de forma mais simples, e principalmente os 

jovens. Vocês já escutaram, provavelmente. Aqui ninguém fala vamos, fala ‘vamo’. Aqui tem 

‘arvinha’ no lugar de arvorezinha, que seria o correto do diminutivo. Então é comum você encontrar as 

pessoas dizendo ‘arvinha’. 

Rox: Então, eu tenho uma pergunta. O sozinha, que aparece no vídeo, é diminutivo?  

Professora Ana: Não (risos). 

Rox: Não é? 

Professora Ana: Não, não é 
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Rox: Então como eu faço para dizer o diminutivo disso?  

Professora Ana: Não tem. 

Rox: Não tem. 

Professora Ana:  Talvez sozinhoinho. (risos). Mas não existe. Agora, meninos, olha o que vira isos na 

mão dos humoristas. Esse aqui é o Nelson Freitas, um humorista brasileiro que as vezes é engraçado. 

E aqui ele vem dizer como se elogia uma mulher em vários sotaques diferentes, em várias regiões 

diferentes. Vamos ver. 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Entenderam? Gostaram? 

Alunos: Não, não. 

Professora Ana: Nenhuma palavra? 

Todos: (..) 

Zé Roberto: Só os lugares que ele falava paulista, catarinense// 

Joey. Eu entendia que ele falava mulheres toda hora. 

Professora Ana: Ele fala muito rápido mesmo. Agora, então, vou mostrar outro vídeo com outro cara 

que faz tudo devagarinho, que faz tudo direitinho. Esse aqui vocês vão entender. 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Conseguiram entender? Quem foi pro Rio de Janeiro entendeu o chiado? A gente tem 

a ideia de que nós de Goiás somos da roça. Aqui nos temos a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite que tem 

o timbre da voz bem parecido. Só que a Cláudia é carioca e se diz baiana, já a Ivete Sangalo é baiana 

mesmo. Então, agora eu vou mostrar uma música de cada uma e vou deixar vocês decidirem quem é 

mais baiana (risos). 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Boa? 

Alejandra: Muito boa. 

Professora Ana: Voz boa, né? Bonita. Essa foi a Ivete. Agora, a Claudinha. 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Que vocês acharam? Dá pra identificar? 

Zé Roberto: Não mesmo. 

Professora Ana: É não dá mesmo. Olha o próximo. Prestem atenção na pronuncia.  

Vídeo. 

Professora Ana: E ai de onde? 

Zé Roberto: Rio de Janeiro. 

Alejandra: Goiânia. 

Professora Ana: Mais alguém? Não... Então, de São Paulo, no Braz, em uma região chamada Bexiga. 

Ocupada por italianos. Engraçado, né? Nós fumos, nós voltemos. 

Rox: Não entendo nada. 
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Professora Ana: É a mistura do português com o italiano. Então meninos, essas diferenças existem em 

todas as línguas. Qualquer língua do mundo tem. Agora, mais um pra gente terminar. 

(Professora passa um vídeo) 

Professora Ana: Então, meninos, assim como o espanhol muda de país pra país, o português daqui 

também muda muito pro de Portugal. Mudam muitas coisas, muitas coisas mesmo. Se eu fosse falar 

pra vocês daria uma lista gigante. Entenderam? Gostaram? 

Alunos: (...) 

Professora Ana: Agora, meninos, vou aproveitar esses 15 últimos minutos pra falar da prova da 

semana que vem. Pode ser?  
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Apêndice D 

Diário de campo 

Aula dia 20/05/2014 

 

Participaram da aula Colombina, Joey, Riton, Oli, Alejandra, Zé Roberto, Alejandra, 

Danilo e Rox. 

A aula começou com 20 minutos de atraso. A professora não conseguia encontrar as 

caixas de som para a reprodução dos vídeos. A professora conversava com os alunos enquanto 

o monitor da turma providenciava as caixas de som. 

A professora começa a aula fazendo uma pergunta sobre as variações linguísticas. 

Depois de fazer a pregunta, os aprendizes começam a interagir. 

Rox se mostra interessada pelo tópico discutido. Sempre que possível faz 

intervenções. 

Danilo participa da aulas, mas sua fala tem um ritmo bastante lento, diferente dos 

colegas. Danilo, parece escolher muito bem as escolhas vocabulares que faz.   

A professora faz questionamentos individuais. Os alunos respondem às questões 

prontamente. Nenhum aluno se recusou a responder aos questionamentos da professora. Ela 

questiona alunos de diferentes países para saber como são as variantes linguísticas da língua 

em cada um dos países. 

Alejandra se mostra interessada pela aula. 

A professora começa a passar vídeos. Durante a reprodução dos vídeos, os alunos se 

mostram interesados. Contudo, depois da reprodução, a professora não promove a discussão, 

faz poucas perguntas e os alunos não respondem aos questionamentos. Os vídeos parecem não 

ter sido motivadores para as discussões. 

A gravação foi encerrada 15 minutos mais cedo, pois a professora dedicou os minutos 

finais para comentar aspectos referentes à avaliação. 
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Apêndice E 

Roteiro semiestruturado da entrevista com os discentes 

 

Início da Entrevista 

- Explicar sobre os objetivos e as formas de funcionamento da entrevista. 

- Conversar sobre Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e sobre a autorização para 

gravação em áudio. 

 

Eixos Temáticos da Entrevista 

I - Trajetória Acadêmica do participante: 

- Instituições em que estudou, instituição em que estuda, escolha do curso de graduação e do 

intercâmbio no Brasil. 

II - Significados atribuídos ao português: 

- Objetivos, expectativas, opiniões sobre o português. 

- Objetivos, expectativas, opiniões sobre o aprendizado de português. 

- Experiências com o português (primeiras experiências, episódios mais significativos, 

episódios que causaram desconforto). 

- Importância do português em sua vida (antes, durante e depois do intercâmbio). 

III - Significados atribuídos às aulas de português: 

- Relação existente entre professor aluno. 

- Relação existente entre aluno aluno. 

- Significados atribuídos para a metodologia utilizada em sala de aula. 

- Questões culturais abordadas em sala de aula. 

- Concepções do participante sobre a aula de português.  

IV - O português fora da universidade: 

- Importância no uso de português fora da universidade. 

- Frequência no uso de português. 

- Confiança no uso da língua. 

- Relação com os falantes nativos de português. 

- Impactos culturais e suas implicações no uso de português. 

 

Encerramento da Entrevista 

- Disponibilizar tempo para discutir mais alguma questão de interesse do participante. 
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Apêndice F 

Entrevista com a aprendiz Alejandra 

 

Pedro Henrique - Olá Alejandra, tudo bem? 

Alejandra - Tudo 

Pedro Henrique - A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, o que significa, para você, 

aprender uma língua estrangeira?  

Alejandra - Para mim? 

Pedro Henrique - Sim, para você. 

Alejandra - Bom, para mim... aprender a falar e entender o que a pessoa fala e dar-se a 

entender. 

Pedro Henrique - Ser entendida. 

Alejandra - Isso, ser entendida.  E... como agora. E... também a gramática para fazer prova. 

Mas o mais importante para mim é aprender a falar e dar-se... como se diz? 

Pedro Henrique - Ser entendida. 

Alejandra - Isso, ser entendida. Com as pessoas na rua, porque com a professora é mais fácil, 

mas com as pessoas na rua não. Com as pessoas que falam normalmente essa língua é mais 

difícil.  

Pedro Henrique - E quando você começou a se interessar pelo português?  

Alejandra - E... agora no Brasil ou antes? 

Pedro Henrique - Antes. 

Alejandra - Antes nunca. Agora, quando eu vim para o Brasil eu comecei a querer por uma 

questão obvia.  

Pedro Henrique - O que significa para você se comunicar em português? 

Alejandra - O que significa... 

Pedro Henrique - Sim. O quanto é importante para você? 

Alejandra - Agora é muito importante. Se eu não me comunico em português eu não posso 

fazer nada aqui. Ninguém entende. 

Pedro Henrique - Quando você está falando em português, que aspectos influenciam na sua 

comunicação? Que tipo de coisa que te influencia positivamente ou negativamente quando 

você está falando.  

Alejandra - Ah, a pessoa que eu estou falando é muito importante. Algumas não entendem o 

que eu falo. E... também onde eu estou falando. Se há muito barulho e não consigo escutar 

muito bem eu não vou entender. E... também, por exemplo, se eu estou falando em espanhol , 
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o dia todo falando espanhol, é mais difícil quando eu tento falar português. Porque é comum 

eu misturar as palavras. E se estou falando outra língua, inglês, pra mim é mais difícil porque 

misturo as línguas. Mais difícil falar inglês e depois português. Eu acho mais difícil.  

Pedro Henrique - E quando você está falando em português você sente algum tipo de 

dificuldade? 

Alejandra - Sim, claro. Palavras que eu não sei como se falam. E também, às vezes, a 

pronunciação que é muito nasal. Não, pão é muito difícil. Depois também.... é só. Ah, e a 

mistura com o espanhol. Isso dificulta muito. As palavras e as expressões. Isso dificulta 

muito. 

Pedro Henrique - E a gramática, você sente alguma dificuldade? 

Alejandra - É mais fácil. Porque escritos o espanhol e o português são muito parecidos.  Pra 

mim é mais fácil escrever, escrever não, fazer exercícios que falar. 

Pedro Henrique - E quando surgem essas dificuldades, o que você faz para resolvê-las? 

Alejandra - Eu... normalmente pergunto como se fala tal coisa “como se fala tal coisa?” Eu 

sempre continuo falando, nunca paro de falar.  

Pedro Henrique - Nas aulas de português o que você considera mais importante aprender a 

gramática ou se comunicar a falar? 

Alejandra - O mais importante é a comunicação, falar. Porque aqui a gente está fazendo aula 

para se comunicar mais que para aprender a gramática. E o tempo, seis meses, não dá para 

aprender as duas coisas bem, então... A gramática é importante porque nós temos que escrever 

na faculdade, para fazer provas, então... Mas para mim o mais importante é falar. Por 

exemplo, as tarefas que temos que fazer agora, que temos que apresentar, falar para todos, 

para mim é muito bom.   

Pedro Henrique - E nas aulas de português você prefere falar mais ou ficar mais calada? 

Alejandra - Não, não... Falar mais, sim. Para aprender uma língua, pra mim, é muito 

importante falar, se não... 

Pedro Henrique - E você prefere falar, se comunicar e tirar dúvidas com a professora ou com 

os colegas, ou tanto faz? 

Alejandra – E... o mesmo 

Pedro Henrique - E existe algum fator que facilita a comunicação e a interação nas aulas? 

Alejandra - Tipo exercícios? 

Pedro Henrique - Sim, mas outros fatores também. 
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Alejandra - Os exercícios, quando a professora faz perguntas gerais. Por exemplo, outro dia 

ela perguntou o que faz você feliz. Então, você responde, o outro responde e todo mundo 

responde. Entendeu? 

Pedro Henrique - E tem alguma coisa que dificulta a comunicação e a interação entre vocês na 

aula? 

Alejandra - Às vezes com os falantes de outra língua é mais difícil. Porque eu não falo muito 

português e ele também não e ai ele fala francês e ai não nos entendemos muito.  

Pedro Henrique - Você me disse que sabe falar inglês, então penso que você fez aulas de 

inglês em eu país. Então, sobre as aulas, você nota alguma diferença entras as aulas de 

português aqui e as aulas de inglês lá? 

Alejandra - São muito diferentes. Aqui é mais intensivo, são só seis meses. Lá eu tive seis 

anos de inglês. É muito diferente. A ordem da aula, por exemplo. Primeiro, lá temos os livros 

com as unidades e os temas.  Você faz exercícios e depois corrigi oralmente, e depois faz 

gravação e às vezes falamos, não muito. É mais tranquilo, mais lento. Aqui tudo é mais 

rápido. 

Pedro Henrique - Durante as aulas você gosta de interagir com os colegas? 

Alejandra - Sim, sim. 

Pedro Henrique - E sempre em português? 

Alejandra - Não. Às vezes em português, às vezes em espanhol.  

Pedro Henrique - E quando você usa o espanhol? 

Alejandra - Indistinto. Às vezes quando eu não sei falar uma coisa em português eu falo em 

espanhol.  

Pedro Henrique - E agora, para finalizar, eu gostaria que você me falasse sobre o seu 

intercâmbio. Se você está gostando, se está correspondendo as suas expectativas.  

Alejandra - Eu vim para fazer estágio lá no Hospital das Clínicas. Eu estou no sexto período 

de medicina, então eu tenho que fazer seis semanas de estágio de ginecologia e seis de 

cirurgia. Eu fiz doze semanas de ginecologia e nada de cirurgia e agora eu estou sem fazer 

nada. Mas os estágios foram bons. Em nível acadêmico eu não aprendi muito, mas aprendi 

muito em nível pessoal. Conheci muitas pessoas, muitas coisas diferentes. Eu vivi muitas 

coisas que na minha casa eu não viveria. Eu acho uma coisa, que não é acadêmica nem 

faculdade, mas eu acho que nos estamos aqui para coisas mais importantes. Como conhecer 

pessoas novas, fazer amigos, trocar experiências. Isso foi muito bom, muito melhor que se eu 

tivesse feito todas as coisas acadêmicas que vim fazer.  

Pedro Henrique - Quando você for embora vai querer continuar estudando português? 



131 
 

Alejandra - Sim, vou. Porque se não continuo estudando vou acabar esquecendo. 

Pedro Henrique - E vai querer voltar ao Brasil? 

Alejandra - Sim, sim. Quero muito voltar.   
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Anexo A 

Parecer consubstanciado referente ao atendimento de pendências em projeto de 

pesquisa – Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 

 


