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A FORMAÇÃO DE ALUNOS-PROFESSORES DE 
PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA POR MEIO DA 
PRÁTICA REFLEXIVA

LORENA POLIANA SILVA LOPES (UNB)

Introdução

A formação de professores de línguas é uma área que exige revisões e atualiza-
ções de seus métodos e pressupostos teóricos e que, por isso, sempre foi e continua 
a ser tema de discussões e estudos entre e para teóricos, pesquisadores, docentes 
e, até mesmo, discentes. Em nível nacional, temos diversas iniciativas tanto no sen-
tido de rever e atualizar os processos de formação de professores, oferecidos por 
universidade e instituições de ensino, no geral, quanto no sentido de prover uma 
atualização aos profissionais já formados e que atuam como docentes na educação, 
tanto de língua materna ou primeira língua – L1, quanto de línguas estrangeiras - LE. 

Especificamente no que tange à preocupação com a formação de professores 
de línguas estrangeiras, temos, por exemplo, projetos que fomentam a formação 
continuada, em que o público-alvo são os professores de línguas da rede pública de 
ensino. Podemos citar dois projetos dessa natureza, o PECPLI – Projeto de Educação 
Continuada para Professores de Língua Inglesa (BARCELOS & COELHO, 2010), rea-
lizado pelo Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa (UFV); e o 
Educonle – Educação Continuada de Professores de Línguas Estrangeiras, realizado 
pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Essas iniciativas são essenciais e certamente surgiram a partir do reconheci-
mento de demandas locais, advindas dos profissionais da educação e ensino de 
línguas. Para este trabalho, selecionamos uma iniciativa, o “Projeto Samambaia”, 
que também visa preencher uma lacuna da área de formação de professores: a for-
mação reflexiva de alunos-professores de português como segunda língua, ou seja, 
de discentes do curso de Letras: PBSL. Para a análise da formação reflexiva desses 
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alunos-professores, considerar-se-á a ideia de prática reflexiva proposta por Shõn 
(2000) aliadas às dimensões apresentadas em um quadro por Zeichner e Liston, em 
1996 (apud DUTRA, 2010).

Esclarecemos o uso do termo aluno-professor como uma escolha que objetiva 
diferenciar o caráter dos participantes deste projeto do caráter de participantes de 
projetos semelhantes a este. O termo aluno-professor refere-se, no presente caso, 
a graduandos em Letras que atuam como “regentes” em sala de aula de ensino de 
português do Brasil como segunda língua.

Caminhos do Projeto Samambaia

O Projeto Samambaia foi realizado, no ano de 2015, em uma escola pública da 
Região Administrativa (cidade satélite) Samambaia, situada no Distrito Federal, e 
teve como ação a realização de um curso de português como segunda língua, mi-
nistrado à comunidade estrangeira de imigrantes e refugiados constituída por gane-
ses, paquistaneses, afegãos e sudaneses que firmaram residência nessa localidade. 
Através da ministração deste curso, contribuímos com as políticas públicas locais, 
no sentido de atender a essa demanda linguística, para contribuir com a inclusão 
dessa comunidade nas práticas sociais e culturais do DF, no sentido de promover 
um acolhimento cultural.

Preocupamo-nos em construir um trabalho colaborativo-reflexivo, em que as 
aulas foram ministradas sempre por dois professores em sala, de modo que as 
reflexões foram construídas entre os alunos-professores e o formador de professo-
res, o que pressupõe uma mudança no papel do aluno e do professor (WEININGER, 
2008). A ideia foi estabelecer um espaço de diálogo, negociação e reflexão entre 
todas as partes, além de uma abertura para a criticidade em relação às teorias que 
embasavam a prática. A abordagem que adotamos para nortear a construção desse 
trabalho é a Sociointeracional (VIGOTSKI, 1998; RAMOS, 2014), na qual a língua não é 
apenas estrutura linguística, mas contemplada dentro da uma prática social. Assim, 
o conhecimento é adquirido/aprendido pelos estudantes de segunda língua através 
da sua inserção e engajamento em práticas comunicativas da sociedade em que 
está imerso, portanto, através da interação.
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Assim, concebemos o ensino como uma atividade de natureza crítica, em que 
“a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática” 
(FREIRE, 2011, p.24). Nesse sentido, compreendermos que os alunos-professores 
têm inúmeros desafios a superar em seu caminho acadêmico e pós-acadêmico, a 
começar pela qualidade da sua formação. Grannier (2001) elucida que o professor 
de português como segunda língua é

(1) um especialista e é (2) uma pessoa com sensibilidade para diversas 
variáveis. Como especialista, ele é conhecedor de três áreas essenciais: 
(a) a língua portuguesa, (b) o processo de aquisição de uma L2 e (c) as 
abordagens de ensino/aprendizagem de L2. (GRANNIER, 2001, p.6)

Imbricadas a essas características do professor de PBSL, temos alguns saberes 
fundamentais à prática educativo-crítica que devem ser contemplados em sua for-
mação, os quais de acordo com Freire (2011) são: (i) ensinar não existe sem aprender 
e vice-versa; (ii) ensinar exige rigorosidade metódica – no sentido de levar os alunos 
a desenvolverem sua curiosidade epistemológica, ou seja, em relação às coisas, aos 
objetos; (iii) ensinar exige pesquisa; (iv) ensinar exige respeito aos saberes dos edu-
candos; (v) ensinar exige criticidade. 

As considerações desses dois autores são, por si só, reveladoras em relação 
à complexidade que há em uma formação profissional suficientemente eficaz. Os 
processos de ensino e de aprendizagem de português como segunda língua (L2) e 
como língua estrangeira (LE) são saberes fundamentais da prática educativa, que 
se apresentam como desafios para docentes e discentes dos cursos de graduação, 
não só no sentido de efetivamente se garantir uma formação sólida em ensino de 
português do Brasil como segunda língua (PBSL), mas também no sentido de os 
graduandos se reconhecerem como futuros profissionais especialistas nesta área. 
Além disso, o modo como se dá essa formação acadêmica é um fator importante 
para que esses futuros professores obtenham, desde o início da sua vida profissio-
nal, certo reconhecimento do mercado de trabalho, entendendo que o contato ativo 
e reflexivo entre o ambiente de sala de aula e a prática do ensino de línguas é algo 
desejável e/ou esperado pelo mercado.  
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Por vezes, profissionais recém-formados não se sentem preparados para iniciar 
seus trabalhos por falta de experiência e/ou de reflexão acerca do par teoria/prática. 
Neste trabalho, buscamos dar visibilidade a uma realidade em que o contato dos alu-
nos-professores com o ambiente de sala de aula e com a prática do ensino de línguas 
se iniciou na graduação. Vejamos, a seguir, as considerações teórico-metodológicas 
que embasarão a análise da prática reflexiva empreendida no projeto em questão.

A Prática Reflexiva e seus pressupostos

Em diálogo com os paradigmas da Abordagem Sociointeracional e com os pres-
supostos do processo de formação de professores de segunda língua, bem como 
do seu papel, acima mencionados, tomamos a formação reflexiva do aluno-profes-
sor como um aspecto fundamental a ser avaliado. De maneira alguma reduzimos 
a necessidade de se avaliar outros aspectos contemplados numa ação como esta 
– a realização de um curso de línguas em caráter de acolhimento – todavia, para o 
momento, optamos por dar visibilidade à prática reflexiva desses alunos-professo-
res como parte fundamental do processo de formação acadêmica. Assim, visamos 
enfocar esta prática como um dos modos de se fazer “formação”. Surge aqui, uma 
primeira questão: o que compreendemos por “formação” e por “prática reflexiva”?

Leffa (2008), ao tratar da formação de professores de línguas estrangeiras, afir-
ma que é preciso que distingamos “treinamento” de “formação”. Segundo ele, o trei-
namento tem sido definido como “o ensino de técnicas e estratégias de ensino que 
o professor deve dominar e reproduzir mecanicamente, sem qualquer preocupação 
com sua fundamentação teórica” (2008, p.355), e a formação “tem sido descrita 
como uma preparação mais complexa do professor, envolvendo a fusão do conheci-
mento recebido com o conhecimento experimental e uma reflexão sobre esses dois 
tipos de conhecimento.” (2008, p.355) 

Além disso, a formação é um processo contínuo, que “busca a reflexão e o mo-
tivo por que uma ação é feita da maneira que é feita. Há, assim, uma preocupação 
com o embasamento teórico que subjaz à atividade do professor. Enquanto que o 
treinamento limita-se ao aqui e agora, a formação olha além.” (LEFFA, 2008, p.355). 
Para melhor compreendermos os conceitos de treinamento e de formação aqui tra-
tado, vejamos a figura 1 (LEFFA, 2008, p.356) criada pelo autor:
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Figura 1 - Diferença entre formação e treinamento

Semelhantemente a Leffa (2008), Shon (2000) sente a necessidade de diferen-
ciar treinamento de formação reflexiva, partindo da compreensão de que há con-
cepções teóricas diferentes nesses dois modelos ou modos de ensino prático. Refe-
rindo-se ao modo de ensino prático que concebe “o conhecimento profissional em 
termos de fatos, regras e procedimentos aplicados de forma não-problemática a 
problemas instrumentais” (SHON, 2000, p.41), temos uma forma de treinamento téc-
nico. Nesse caso, espera-se que os alunos assimilem “o material através da leitura, 
escuta e observação” (2000, p.41) Diferentemente desse, o modo de ensino prático 
que concebe “o saber profissional em termos de ‘pensar como um’” (2000, p.41), em 
que os estudantes aprendem conhecimentos teóricos, mas também aprendem “as 
formas de investigação pelas quais os profissionais competentes raciocinam para 
encontrar, em instâncias problemáticas, as conexões entre conhecimento geral e 
casos particulares” (2000, p.41), é um modo de formação reflexiva.
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Diante dessas discussões teóricas, reiteramos que concebemos o modelo de 
ensino prático como formação e não treinamento. Conheçamos, pois, a ideia de 
prática reflexiva, proposta por Shon (2000). O autor considera a reflexão sob dois 
aspectos distintos: (i) a reflexão-em-ação e (ii) a reflexão-na-ação. A reflexão-em
-ação é aquela que é feita durante a aula, por exemplo, em que “o professor, em 
vários momentos em sala de aula, tem de refletir rapidamente e tomar decisões 
em relação à sua prática.” (DUTRA, 2010, p.24). Já a reflexão-na-ação, é aquela em 
que há um pensamento retrospectivo sobre o que fizemos e sobre o que faremos à 
frente, estando a prática em andamento. Como fundamento dessa reflexão está a 
sua função crítica, na qual os alunos devem questionar a estrutura dos pressupos-
tos do seu ato, pensando criticamente “sobre o pensamento que nos levou a essa 
situação difícil ou a essa oportunidade” (SHON, 2000, p.33) e podendo, “reestruturar 
as estratégias de ação, as compreensões dos fenômenos ou as formas de conceber 
os problemas.” (Idem). É relevante mencionar que essa prática é reflexiva na medida 
em que há um diálogo recíproco reflexivo entre os alunos (no caso, alunos-profes-
sores) e o formador e, também, na medida em que é realizada em um ambiente 
institucional particular da profissão em questão (Ibdem).

Por fim, temos um quadro elaborado por Zeichner & Liston (1996, apud DUTRA, 

2010, p.26), no qual se aliam os dois aspectos propostos por Shon (2000) às cinco di-

mensões da reflexão, propostas por Griffiths e Tann (1992):

Quadro 1 - Dimensões da reflexão

1. Reflexão Rápida Reflexão-em-ação
Imediata e automática

2. Conserto Reflexão-em-ação
Cuidadosa

3. Revisão Menos formal
Reflexão-na-ação em um momento específico

4. Pesquisa Mais sistemático
Reflexão na ação durante um período de tempo

5. Re-Teorização e 
Reformulação

Longo prazo. Reflexão-na-ação
Informada por teorias acadêmicas
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É nessas bases teóricas que, neste artigo, nos propomos a refletir sobre a 
formação reflexiva de alunos-professores de português do Brasil como segun-
da língua (PBSL), considerando a importância desta formação ainda em nível de 
graduação, bem como a importância deste tipo de iniciativa enquanto ação afir-
mativa que atinge diretamente uma nova demanda social – a da comunidade de 
imigrantes e refugiados que têm chegado em nosso país a todo momento e aqui 
estabelecido residência. Para tanto, faremos uma análise interpretativista dos da-
dos (OLIVEIRA, 2007), embasada nos conceitos aqui apresentados, principalmente 
o Quadro 1, que dispõe das cinco dimensões da prática reflexiva aliadas aos as-
pectos reflexão-em-ação e reflexão-na-ação, e adotaremos como instrumentos 
de pesquisa os Relatórios de Aula e de Reunião, escritos e/ou gravados, compar-
tilhados via Whatsapp e E-mail, além das conversas de trabalho registradas no 
Whatsapp, bem como da minha experiência como aluna-professora do projeto. 

Análise da Prática Reflexiva dos alunos-professores

Reflexão rápida

Excerto 01 “Dificuldades para o aluno: Foram necessárias várias explicações 
sobre o uso de verbo esperar, pois o seu significado é muito abs-
trato.” [relatório de aula]

Excerto 02 “Houve dúvidas sobre o que significava a pergunta das funcio-
nárias dos caixas de supermercados “CPF?”  e nós explicamos.” 
[relatório de aula]

Nessa dimensão, as ações são realizadas em ação, de maneira imediata e auto-
mática. No geral, estas ações são respostas a dúvidas dos alunos, o que é demons-
trado nos excertos acima. Aqui vemos o quanto é fundamental que os alunos-pro-
fessores sejam sensíveis (GRANNIER, 2001) às dificuldades dos alunos, deixando de 
lado as pressuposições que se possam formular previamente à aula em relação ao 
conhecimento que os alunos possuem das práticas sociais da língua alvo. Assim, 
notamos o quanto é relevante que os alunos-professores aprendam o fundamento 
encontrado em Freire (2011): ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. 
Com essa visão reflexiva, compreendemos que o aluno perguntou “o que significa a 
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pergunta ‘CPF?’da caixa de mercado”, porque ele já foi exposto a esta prática social, 
mas não a compreendeu, por se tratar de uma prática desconhecida para ele. 

Conserto

Excerto 01 “Devido à chegada de mais um aluno novo, a turma pediu que 
fosse feita uma revisão do alfabeto” [relatório de aula]

Excerto 02 “Dificuldades: Os alunos acharam difícil traçar os trajetos, mas, 
após a aula, nós, professoras, vimos que a imagem xerocada não 
era muito boa, pois tinha muitas informações e isso dificultou 
para eles. [...] Como a imagem usada não foi muito boa, fizemos 
várias “encenações\ simulações” para auxiliar a compreensão.” 
[relatório de aula]

Excerto 03 “A aluna pediu para escrever em curdo, no quadro, parte do con-
teúdo tratado e nós deixamos, pois acreditamos que os alunos 
precisam se sentir motivados com a aula e todos quiseram que a 
colega fizesse essa tradução.” [relatório de aula]

Nessa dimensão, os alunos-professores tiveram que agir em ação, porém de 
maneira cuidadosa, ou seja, com cautela e prudência. Conforme Shon (2000) pro-
põe, na formação reflexiva os alunos-aprendizes tem de aprender a encontrar so-
luções plausíveis, tais como profissionais encontram, para tratar de situações pro-
blemáticas. Nos excertos acima, encontramos situações imprevistas, que exigiram 
uma atitude em ação, como no excerto 01, em que a turma pediu a revisão de um 
conteúdo já dado, a fim de ajudar aos novos alunos. No excerto 02, os professores 
agiram cuidadosamente, criando uma nova dinâmica de trabalho para a aula, após 
avaliarem que o material escolhido não foi o mais adequado e estava dificultando a 
aprendizagem. No excerto 03, foi necessária uma reflexão sobre o que fazer diante 
do pedido dos alunos, sabendo que as teorias da área de ensino de línguas adver-
tem sobre a prática da tradução e que, no geral, não a indica.
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Revisão

Excerto 01 “P1: Então ao invés de eu pedir pra eles falarem, eu posso levar 
todos os exemplos.
[...]
P1: Bom, eu realmente não acho necessário fazer perguntas so-
bre a vida deles, por exemplo. Tudo na aula pode ser fictício.
P1: Fica mais impessoal
P2: Siim! Acho a ideia dos pronomes genial
[...]
P1: Ok. Pode deixar que vou me lembrar dessas questões. De 
fato, nem eu gostava de falar mt de mim nas aulas de inglês, 
imagine eles.
[...]
P1: Já sei, vou levar as imagens que tenho impressas da internet, 
pra trabalhar os pronomes pessoais. Pronto. Daí elimina um pos-
sível problema.”  [conversas de Whatsapp]

Excerto 02 “P1: Vc ia entrar na questão do emprego, neh?
P1: Mas será que falar dos cômodos da casa não seria mais ade-
quado?? É só uma sugestão 
P3: Pode ser, ainda não comecei a preparar a aula
P2: Meninas, ainda não vi o cronograma, mas acho prudente 
continuar com os pronomes, aliás, sua casa, seu quarto, meu 
guarda roupas, minha sala
P2: Só uma sugestão
P1: Concordo com você! Ótima idéia.” [conversas de Whatsapp]

Excerto 03 “P4: Os alunos pediram para repetir as partes do corpo humano 
na próxima aula e iniciar os números
P1: Sim. Faz sentido. 
P1: Então, na abordagem dos plurais iremos trabalhar os nume-
rais” [conversas de Whatsapp]

Excerto 04 “P1: Meninas, como foi a aula de sábado? Preciso saber o conteú-
do que devo continuar e tals.” [conversas de Whatsapp]

Excerto 05 P3: Meninas, preciso de uma opinião, eu posso fazer o slide com 
as imagens em forma de ilustrações
P3: Ou com imagens reais?
P1: Posso opinar? Acho que tanto faz serem desenhos ou fotos, 
mas tem que ser de coisas menos infantis. Cuidado pois os alu-
nos são adultos e podem perder interesse. Só uma dica.
P3: Ok [conversas de Whatsapp]
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Para esse nível de flexão, em que é necessário se refletir na ação, ou seja, em 
momentos externos às aulas, os alunos-professores utilizaram o ambiente informal 
de um aplicativo, o Whatsapp, para dialogarem sobre suas práticas, compartilharem 
informações pertinentes ao projeto, orientarem uns aos outros quanto às aulas, 
tirarem dúvidas, reverem o cronograma a partir das demandas apresentadas pelos 
alunos nas aulas mais recentes, entre outros. No geral, os diálogos nesse ambiente 
se deram com a finalidade de os alunos-professores revisarem suas ações e repen-
sarem as ações futuras, construindo a reflexão entre eles, de maneira colaborativa. 

Como resultado dessa reflexão, os planos feitos por eles podiam ou não ser 
modificados. No excerto 01, temos um momento de reflexão acerca de qual seria a 
estratégia metodológica mais adequada para se trabalhar o conteúdo de pronomes 
pessoais sem que a aula expusesse a vida pessoal dos alunos. É perceptível que o 
motivo de tal preocupação parte da premissa de que os alunos podem não querer 
se expor, e esta preocupação é pertinente, visto que na mesma turma há refugia-
dos de diversas nações, com culturas diferentes. No excerto 05, há uma reflexão de 
natureza semelhante a esta, em que a preocupação é com a adequação do material 
a ser utilizado em sala de aula ao público-alvo, vislumbrando a sua recepção. Nos 
excertos 02, 03e 04, por sua vez, parece haver uma prática reflexiva no sentido de 
tomar consciência do que ocorreu nas últimas aulas para se planejar a aula seguin-
te, dando continuidade àquelas e, ao mesmo tempo, contemplando as demandas 
apresentadas pelos aprendizes. 

Pesquisa

Excerto 01 “[dificuldades] Diagnosticamos que os alunos não entendem letra 
cursiva. Somente de forma.” [relatório de aula]

Excerto 02 “Para as professoras: Não é fácil explicar conceitos abstratos neste 
contexto de segunda língua, até porque, vai além de um significado 
do dicionário.” [relatório de aula]

Nesse nível, a reflexão é mais sistemática, conscientemente fundamentada em 
conhecimentos teóricos a que os alunos-professores tiveram acesso em sua forma-
ção acadêmica. Por isso, a reflexão exige um período mais longo de observação do 
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contexto de prática, dos sujeitos participantes e das ações desenvolvidas. No caso, 
talvez uma das reflexões mais pertinentes sejam em relação ao que significa o en-
sino de línguas num contexto de acolhimento, que é peculiar em relação a outros 
contextos de ensino.

O excerto 01 releva um diagnóstico de uma condição dos aprendizes do curso: 
a falta de entendimento da escrita cursiva. Essa é uma problemática que para ser 
diagnosticada pode ter levado algum tempo e que para ser entendida e/ou tratada 
pode levar mais um período de tempo, além de exigir uma reflexão teórica sobre 
o assunto, como pertinentemente nos orienta Freire (2011) ao apontar que o ensi-
no exige pesquisa. Podemos inferir que uma ação imediata foi o estabelecimento 
de um consenso entre todos os alunos-professores de, ao escreverem no quadro, 
sempre utilizarem a escrita em caixa alta (letra de forma). O excerto 02, por sua vez, 
revela um aspecto do ensino: a dificuldade que há em se explicar conceitos abstra-
tos em segunda língua. Esse também é um aspecto que exige pesquisa e orientação 
teórica e metodológica para ser superado. 

Olhando, pois, para esses dois excertos sob outra perspectiva, a da reflexão-na
-ação, realizada pelos alunos-professores envolvidos, podemos notar que alcançar 
tais diagnósticos certamente exigiu deles uma reflexão cautelosa em relação aos 
acontecimentos de sua sala de aula, bem como uma sensibilidade para com o pro-
cesso de aprendizagem e os espaços de diálogo. Para diagnosticarem que os alunos 
não compreendiam a letra cursiva, por exemplo, talvez tenha havido alguma inda-
gação por parte de um dos alunos, como “o que é isto que está escrito?” ou “que 
palavra ou letra é esta?”.

Re-teorização e Reformulação

De acordo com Dutra (2010), essa dimensão da reflexão é comumente reali-
zada por pesquisadores em nível de pós-graduação. Como o projeto em questão 
foi desenvolvido por alunos de graduação, é pertinente entender que este nível de 
reflexão não se aplica a este caso. Consideremos que a reflexão-na-ação, no escopo 
do par teoria-prática, foi desenvolvida e demonstrada na dimensão da pesquisa, 
observada no tópico 4.



14

XXVI Jornada do Gelne

Considerações finais

As interações dentro e fora de sala de aula propiciam e constituem a prática re-
flexiva “em” e “na ação”, promovendo o ensino e a formação de alunos-professores 
especializados. É interessante notar que as cinco dimensões da reflexão dialogam 
com os saberes fundamentais à prática-educativa elencados por Freire (2011) e por 
Grannier (2001). Por meio da análise acima, é possível observar que, para efetivar a 
prática reflexiva “em ação” e “na ação”, os alunos-professores precisaram ser sensí-
veis aos saberes dos educandos, respeitando as suas necessidades e pedidos, con-
siderando-os no planejamento das aulas e no andamento delas, interferindo nesse 
processo de forma direta. 

No projeto analisado, parece-nos que houve um esforço contínuo dos parti-
cipantes em construir uma prática reflexiva e que, entre os modos de efetivá-la, 
os alunos-professores se valeram mais das dimensões revisão rápida, conserto e 
reflexão. Essa é uma constatação positiva, considerando que o curso em questão 
foi criado para atender à comunidade de imigrantes e refugiados em suas necessi-
dades linguísticas e culturais, estando esses em contexto de imersão na sociedade 
brasileira. 

Esses dados são essenciais para que possamos olhar para a prática destes 
alunos-professores sob uma visão crítica pertinente. Sendo o curso uma ação em 
caráter de acolhimento e a aula realizada com dois regentes simultaneamente, as 
reflexões nestas três dimensões, realizadas via conversas de Whatsapp, em am-
biente informal, e via relatórios de aula, mostram-se oportunas e até essenciais 
para a formação crítica dos alunos-professores, e para a própria construção da prá-
tica educativa proposta pelo projeto. Assim, o fundamento de que “ensinar exige 
criticidade” também firma sua presença nesta prática, o que nos leva a pensar que 
a dimensão da pesquisa é pressuposta para que estas dimensões sejam desenvol-
vidas com qualidade e criticidade, visto que a ação reflexiva não ocorre do “vazio”, 
pelo contrário, surge de um movimento e de um esforço de se pensar na prática 
que se tem realizado, por exemplo, no que tange a sua eficácia para com o contexto 
particular ao qual está submetida.

Por outro lado, convém mencionar que as dimensões de pesquisa e de re-
teorização e reformulação são dimensões essenciais para a transformação destes 
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alunos-professores em pesquisadores da sua própria prática educativa, bem como 
para a divulgação de “modelos” de formação reflexiva, que têm sido desenvolvidos 
em todo o território nacional, visto que é por meio de produtos científicos que se 
dá essa divulgação. Além disso, o caráter de pesquisador representa uma caracte-
rística necessária aos futuros profissionais, pois novas demandas sociais sempre 
surgirão e é papel da universidade fomentar e substanciar essa formação crítica e 
sistemática. 

A prática reflexiva empreendida no projeto e a maneira com que as novas ati-
tudes dos alunos-professores foram sendo construídas desvelam a relevância de 
se viabilizar espaços de formação profissional de alunos-professores, bem como 
os coloca sob uma nova concepção do que é formação, que não pode mais ser 
concebida apenas como um treinamento técnico. Além disso, o projeto em questão 
nos mostra a necessidade de se desenvolverem projetos orientados pelas novas 
demandas linguísticas da sociedade e não do contrário, pelas linhas de estudo e 
trabalho já consolidadas nas universidades. Para isso, exige-se visão e flexibilidade 
por parte da universidade como instituição fomentadora do tripé ensino, pesquisa 
e extensão, além da necessidade de se ter coragem e engajamento dos docentes e 
discentes para iniciarem novos projetos em formato semelhante a este. 
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A LÍNGUA INGLESA NO ÂMBITO DOS INSTITUTOS 
FEDERAIS: O QUE TEMOS QUE APRENDER E 
O QUE TEMOS QUE ENSINAR EM TEMPOS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA RFEPCT?
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ELANE KREILE MANhÃES (IFF)

Introdução

Neste trabalho, por meio de revisão bibliográfica, buscamos tecer algumas re-
flexões sobre o papel da formação docente do professor de inglês para atuar em 
instituições de educação profissional, científica e tecnológica (doravante EPCT), le-
vando em conta o papel dessas escolas como espaços fundamentais na construção 
de rotas que levem ao desenvolvimento local e regional (PACHECO, 2011). 

Nessa perspectiva, faz-se necessário dar sentido ao ensino de língua estrangei-
ra (LE) como parte de um currículo estruturado com base na garantia de conteúdos 
que configurem e integrem a dimensão científica e tecnológica, a dimensão cultural 
e a dimensão do trabalho. Para tanto, optamos por trazer à baila algumas conside-
rações acerca de parâmetros basilares de seleção, produção e elaboração de ma-
terial didático de LE (LEFFA, 2007; TOMLINSON, 2011; RICHARDS, 2012; SCHEYERL, 
SIQUEIRA, 2012; FERRO, BERGMANN, 2013), que cooperem para a instauração de 
novos caminhos no que toca a ensinar e aprender inglês, com os olhos voltados 
para as demandas contemporâneas que visam à internacionalização dos Institutos 
Federais (IFs).

Entendemos a seleção e a elaboração de materiais como etapas inerentes ao 
fazer pedagógico do professor tendo em vista que esses “servem para planificar, 
desenvolver e avaliar um conteúdo [...] [não sendo, portanto,] necessariamente re-
cursos utilizados apenas pelo aluno, mas podem também estar relacionados ao 
trabalho do professor” (FERRO, BERGMANN, 2013, p. 17). Há de se pontuar que, 
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no caso do ensino de LE, essas etapas exercem papel fundamental em virtude da 
dificuldade de se encontrar material no mercado voltado às especificidades desse 
componente curricular no escopo da EPCT. 

No bojo dessa questão, tem-se a relevância do desenvolvimento de materiais 
a partir de critérios bem definidos pelo professor com o intuito de atender às ne-
cessidades do programa de ensino (RICHARDS, 2012), as quais devem estar direta-
mente ligadas aos objetivos do curso e as características da área profissional com a 
qual o futuro egresso estará em contato ao final do percurso formativo. Por outro 
lado, acreditamos que a produção de materiais didáticos (em grande escala, par-
ticularmente) deve englobar uma prática mais ampla de financiamento por parte 
de órgãos institucionais, configurando-se como uma política pública e educacional 
efetiva.

Apesar da constatação de que há uma lacuna no que tange à existência de po-
líticas de formação de professores para a EPCT (COSTA, 2016), pode-se afirmar que 
o debate acerca da formação docente, voltada para esse campo educacional, tem 
feito parte de uma agenda cada vez mais crescente de discussões como evidencia-
do a partir da realização do VIII Seminário da série Educação Superior em Debate, 
cujo tema proposto foi a Formação de Professores para a Educação Profissional e 
Tecnológica (MOLL, 2008).

De acordo com Moura (2008), pensar a formação de docentes para a EPCT im-
plica, sobretudo, considerar a complexidade na qual estão imersas as instituições 
que atuam nessa esfera, e o reconhecimento de que os professores da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (doravante RFEPCT), assim como 
qualquer profissional que atue em uma área multifária e idiossincrática, precisam 
“ser muito bem formados e qualificados profissionalmente” (MOURA, 2008, p. 30).

Ressaltamos que o nosso texto não tem o objetivo de se constituir numa visão 
definitiva e acabada sobre as questões aqui expostas. Dessa forma, com o intuito 
de propiciar um espaço de interlocução fecundo em torno da temática da formação 
do professor de inglês para a EPCT, aliado às demandas inerentes às relações esta-
belecidas entre educação, trabalho, ciência, tecnologia e sociedade (COSTA, 2016), 
dividimos este texto em duas seções.

Essas se dedicam a fazer coro aos seguintes questionamentos: “o que é impor-
tante em termos de saberes pedagógicos para a formação de professores para a 
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educação profissional e tecnológica? Para qual sociedade e para que tipo de inser-
ção profissional preparamos nossos alunos?” (PACHECO, 2008, p. 9).

Dito isso, na primeira seção, buscamos apresentar alguns saberes e concep-
ções de formação docente para a EPCT; na segunda, trazemos ao diálogo alguns 
parâmetros basilares de seleção, produção e elaboração de material didático de LE 
em articulação com elementos curriculares para o processo ensino-aprendizagem 
de inglês em tempos de internacionalização dos IFs. Por fim, culminamos com al-
gumas explicitações conclusivas, tomando-se por base os apontamentos feitos ao 
longo do texto.

O que temos que aprender?

Ao tratar da formação docente para a EPCT não podemos nos esquecer de 
mencionar o caráter multifacetado dessa formação, bem como a complexidade que 
envolve a esfera de atuação na qual se encontram imersas as instituições da RFEPCT 
(MOURA, 2008). Essas instituições apresentam características bastante idiossincrá-
ticas, com uma estrutura de ensino verticalizada, ofertando diversos itinerários for-
mativos, com programas pluricurriculares, multicampi, e que, atualmente, se organi-
zam tendo como eixo a articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

É importante destacar que qualquer proposta que busque trazer a lume os 
aspectos formativos da profissão docente deve levar em conta “três direções distin-
tas e igualmente importantes: a formação daqueles profissionais que já estão em 
exercício, os que estão em processo de formação e os que se formarão no futuro” 
(MOURA, 2008, p. 31). 

Para Costa (2016, p. 18), dar sentido a formação de professores no seio da EPCT 
é partir “da concepção de que a educação profissional, consideradas as suas espe-
cificidades, requer uma formação de professores que seja capaz de dialogar com a 
tríade: Educação, Trabalho e Sociedade”. Nesse aspecto, “é necessário reconhecer 
que qualquer leitura que se faça sobre educação profissional pressupõe uma op-
ção política acerca da sociedade que queremos construir e/ou fortalecer” (ARAUJO, 
2008, p. 56).

Um dos grandes desafios dessa formação se refere ao fato de que as políticas 
para essa área ainda não se firmaram como políticas de estado, mas sim como pro-
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gramas de governo (COSTA, 2016). Diante dessa questão, enquanto profissionais 
comprometidos com as práticas de ensino no âmbito da EPCT, devemos nos posicio-
nar “em favor de um projeto educacional associado a um projeto de desenvolvimen-
to nacional, de construção de um país soberano, democrático, de práticas solidárias, 
e promotor da justiça social” (ARAUJO, 2008, p. 56).

Nessa perspectiva, os saberes docentes devem estar articulados a uma visão 
de formação profissional e do trabalho que se proponha a ultrapassar o sentido 
da subordinação às restritas urgências do mercado, contribuindo para o fortaleci-
mento da cidadania dos trabalhadores e da democratização do conhecimento nas 
diversas esferas sociais (PACHECO, CALDAS, SOBRINHO, 2012).

Segundo Moura (2008, p. 30), deve-se entender como princípio macro dessa 
formação o seu aspecto político, educacional, “numa perspectiva de superação do 
modelo de desenvolvimento socioeconômico vigente, de modo que se deve priori-
zar mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de mercado e o fortaleci-
mento da economia”. Isso requer considerar ainda que 

[...] as ações de formação de professores para a educação profissio-
nal devem compor uma política pública, não podendo ser tratadas de 
modo pontual, marginal e secundariamente, tal como têm registrado os 
historiadores. A educação profissional, como política pública, implica o 
comprometimento do Estado com o direito à educação da população, 
a instituição de um sistema nacional de educação profissional (ou um 
subsistema) e a definição de recursos capazes de assegurar o desen-
volvimento das estratégias formativas independente das ‘variações de 
humor’ dos governantes de plantão. Pressupõe, também, a definição de 
objetivos, metas, estratégias, ações e financiamento dos processos de 
formação inicial e continuada de professores para esta modalidade de 
ensino (ARAUJO, 2008, p. 56).

Na tentativa de romper com a falta de uma política pública mais efetiva junto 
à formação de professores para a educação profissional, no que toca aos processos 
de formação continuada, materializados na oferta de programas de pós-graduação 
em instituições de excelência, temos observado algumas empreitadas bastante pro-
missoras. Podemos destacar, por exemplo, a Pós-Graduação lato sensu em Educação 
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Científica e Tecnológica, oferecida pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), 
o Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM) e, em fase de elaboração com previsão de início previsto para 
2017, o Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (Prof-EPT).

O Prof-EPT caracteriza-se por ser o primeiro mestrado profissional ofertado 
em rede, que abrirá até 400 vagas para servidores da RFEPCT no primeiro semestre 
de 2017. O programa será coordenado pelo Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), 
com o auxílio de um Comitê Gestor. O curso terá como pólos diversos institutos es-
palhados por todo território nacional, quais sejam: o Instituto Federal do Amazonas, 
da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, Farroupilha, Fluminense, Goiano, de Goiás, do 
Paraná, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, de São Paulo, de Sergipe, do Sudeste de Minas Gerais, do Sul-Rio-Gran-
dense e do Triângulo Mineiro.

Esses programas cumprem o papel de contribuir com a formação de profissio-
nais que já estão em exercício, ou mesmo aqueles que ainda não atuam na RFEPCT. 
No que diz respeito aos professores dessa rede, há de se destacar que eles fazem 
parte de dois grupos, a saber: uma parte tem graduação específica na área profis-
sional em que atuam e a outra parte tem licenciatura voltada para os componentes 
curriculares da educação básica – uma formação inteiramente dedicada ao exer-
cício docente no ensino fundamental e no ensino médio de caráter propedêutico 
(PACHECO, 2012).

Os professores de inglês se inserem no último, sendo, portanto, formados para 
o exercício docente junto ao processo de ensino-aprendizagem de alunos do ensino 
fundamental ou médio,

[...] o que é diferente de atuar, mesmo nessas disciplinas, em cursos cujo 
fim é a formação profissional. Nesse caso, é fundamental que o docente 
tenha uma formação específica que lhe aproxime da problemática das 
relações entre educação e trabalho e do vasto campo da educação pro-
fissional e, em particular, da área do curso no qual ele está lecionando 
ou vai lecionar no sentido de estabelecer as conexões entre essas disci-
plinas e a formação profissional específica, contribuindo para a diminui-
ção da fragmentação do currículo (MOURA, 2008, p. 32).



22

XXVI Jornada do Gelne

Dito de outro modo, no que tange ao ensino de línguas para formação profis-
sional, científica e tecnológica, o professor de LE é aquele que se percebe diante da 
complexidade constante de ser um especialista no idioma alvo, em lugar de ser um 
profundo conhecedor dos meandros que circunscrevem as disciplinas da área pro-
fissional tecnológica com as quais o seu componente curricular dialoga.

Além disso, é preciso estar cônscio de que a formação do professor da EPCT 
deve contemplar quatro eixos fundamentais, quais sejam: formação científica, tec-
nológica, didático-pedagógica e conhecimentos sobre o desenvolvimento socioeco-
nômico e ambiental da mesorregião na qual a sua unidade encontra-se inserida e 
sobre a diversidade desse território (PACHECO, 2012). 

Em outras palavras, “a docência na educação profissional compreende um sa-
ber específico: o conteúdo capaz de instrumentalizar o exercício profissional. A for-
mação do docente da educação profissional deve garantir a articulação dos saberes 
técnicos específicos de cada área, dos saberes didáticos e do saber do pesquisador” 
(ARAUJO, 2008, p. 58), além de ser uma formação que venha a se caracterizar por ter 
sido “pensada na perspectiva da formação de formadores com o objetivo de con-
tribuir para a constituição de um quadro de profissionais nessa área educacional” 
(PACHECO, 2012).

O que temos que ensinar em tempos de internacionalização 
das escolas da RFEPCT?

A vida laboral tem apresentado significativas e constantes mudanças 
nas últimas décadas, tanto do ponto de vista de práticas sociais como 
em termos de visões sociais sobre o mundo do trabalho. [...] As suges-
tões que se oferecem para os problemas atuais relacionados ao mundo 
do trabalho, ao menos a priori, se distanciam cada vez mais do jovem 
que tem uma escolha profissional pela frente, pois se resumem em es-
tudos contínuos na busca da especialização exacerbada diante de uma 
pessoa que ainda experimenta os primeiros passos da formação profis-
sional (MOTTA, 2016, p. 23).

Os apontamentos feitos por Motta (2016) colocam-nos diante de questões cru-
ciais que nos impõem a conhecer o aluno que procura pelos cursos técnicos, bem 
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como desvendar o que significa ensinar e aprender inglês na RFEPCT. Na maioria 
das vezes, estamos diante de alunos que possuem pouca ou nenhuma informação 
acerca da área profissional com a qual eles terão contato ao final do curso. O que 
não é muito diferente de muitos colegas professores que atuam na EPCT sem ter 
muito conhecimento acerca dos meandros que envolvem a área profissional (ou 
mesmo o eixo tecnológico) no qual o seu componente curricular está vinculado.

Ademais, é preciso estar claro qual é o perfil de profissional que se pretende 
formar em espaços de ensino-aprendizagem dessa natureza, tendo como princípio 
básico uma formação integrada, humana, em que se intenta “superar o ser humano 
dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e 
a ação de pensar, dirigir ou planejar” (CIAVATTA, 2012, p. 85). Eis o pressuposto da 
indissociabilidade entre formação geral e profissional.

Recorrendo mais uma vez as palavras de Ciavatta (2012),

como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a 
leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, 
integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste 
sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos 
os fenômenos (CIAVATTA, 2012, p. 85).

Partindo dessa premissa, entende-se que enquanto formação humana o que 
se propõe é uma articulação entre diferentes saberes, de modo comprometido e 
responsável, mirando a uma construção significativa de conhecimento que leve em 
conta a dimensão integral da vida do aluno, concebendo-o, assim, como alguém que 
além de estudante é um sujeito que tende a desempenhar outros papeis no sistema 
das relações sociais (MACHADO, 2010). Em outros termos,

nosso objetivo não é formar um profissional para o mercado, mas sim 
um cidadão para o mundo do trabalho – [...] [alguém] que tanto poderia 
ser um técnico quanto um filósofo, um escritor ou tudo isso. Significa 
superar o preconceito de classe de que um trabalhador não pode ser um 
intelectual, um artista. A música, tão cultivada em muitas de nossas es-
colas, [e necessária como uma das formas de se desenvolver as habilida-
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des artísticas dos alunos] deve ser incentivada e fazer parte da formação 
de nossos alunos, assim como as artes plásticas, o teatro e a literatura. 
Novas formas de inserção no mundo do trabalho e novas formas de 
organização produtiva como a economia solidária e o cooperativismo 
devem ser objeto de estudo na Rede Federal (PACHECO, 2011, p. 11).

É nesse amplo universo de possibilidades, que se entrelaçam aos mais diver-
sos e plurais itinerários formativos das escolas da RFEPCT, que se deve dar sentido 
ao papel desempenhado pelo componente curricular língua inglesa, na interação 
com outras disciplinas, encontrando interdependências, convergências, ocupando, 
assim, um lugar diferenciado na construção coletiva do conhecimento e na forma-
ção do cidadão.

Atualmente, as demandas contemporâneas que visam à internacionalização 
dessas escolas têm evidenciado o papel do professor de LE como peça fundamental 
dentro dos IFs. Na esteira dessa questão, tem-se que as relações de cooperação 
internacional vêm se fortalecendo cada vez mais no âmbito institucional dos institu-
tos, colocando-os no cenário internacional por meio da promoção e integração das 
escolas federais com organismos e instituições de ensino internacionais. 

Soma-se a isso a execução de acordos de cooperação técnica, científica e cul-
tural, a viabilização de intercâmbio de estudantes e servidores, sem falar no provi-
mento de programas que possibilitem às comunidades educacionais a trocar expe-
riências culturais e aperfeiçoar idiomas estrangeiros (SOUZA, 2016).

Diante desse cenário, entendemos que mais do que nunca o professor de in-
glês da RFEPCT deve dar sentido a sua prática, buscando meios de instaurar novas 
rotas de ensinar e aprender LE com vista ao desenvolvimento local e regional. Nessa 
perspectiva, é de nosso interesse trazer ao centro da cena da formação do profes-
sor de inglês da EPCT alguns parâmetros (ou elementos) basilares que devem vir a 
nortear a seleção e elaboração de material didático em cursos dessa modalidade de 
ensino, baseados na integração entre ciência, tecnologia e cultura como dimensões 
indissociáveis da vida humana (SOUZA, 2016).
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De acordo com Leffa (2007, p. 10-11), “o trabalho do professor na escola é me-
diado por artefatos culturais, entre os quais se incluem, como os mais relevantes, 
os materiais didáticos preparados pelo próprio professor”. Assim, entendendo que 
o professor de inglês caracteriza-se por ser um profissional que costumeiramente 
desenvolve materiais de ensino para lidar com as múltiplas tarefas de sua prática 
didática, e que esses devem dar aos alunos a possibilidade de utilizar a língua alvo 
com propósitos comunicativos (TOMLINSON, 2011), como balizamentos força, sa-
lientamos que

a elaboração do material didático atende a dois objetivos principais que 
se complementam: de um lado, visa a tornar o professor mais presente 
no seu trabalho pedagógico [certo controle sobre as questões que nor-
teiam a sua prática]; de outro, tem o objetivo de assistir o desempenho 
do aluno na aquisição das competências desejadas. A ideia é de que, 
pela mediação do material produzido, a inserção entre o professor e o 
aluno fique mais intensa e produza melhores resultados em termos de 
aprendizagem (LEFFA, 2007, p. 11).

Tendo em vista esses propósitos, entendemos que qualquer material voltado 
para o ensino de inglês que venha a ser produzido no âmbito dos programas ofere-
cidos pela RFEPCT, em meio as mais diversas propostas curriculares, respeitando as 
especificidades das mesorregiões nas quais as escolas encontram-se distribuídas, 
deve:

• Despertar no educando o gosto e o interesse pelo idioma alvo, reco-
nhecendo a LE/adicional como elemento enriquecedor do processo in-
telectivo;

• Desenvolver a compreensão oral, compreensão escrita, produção oral 
e produção escrita, destrezas necessárias junto ao processo de aquisi-
ção de competência comunicativa;

• Levar o educando a expressar-se de forma significativa nas modalida-
des oral e escrita, em contextos naturais de comunicação voltados às 
especificidades das áreas de atuação profissional na qual eles estarão 
inseridos ao final do curso – o que pressupõe o desenvolvimento da 
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produção oral e escrita com propósitos comunicativos na dimensão do 
trabalho;

• Aumentar a percepção do educando como ser humano e como cida-
dão do mundo;

• Favorecer a sensibilização do educando para os valores culturais, polí-
ticos e sociais que a LE expressa em um constante contraponto com a 
rica cultura brasileira, estimulando o desenvolvimento de sua criativi-
dade e capacidade de gerar artefatos inovadores;

• Oportunizar momentos de produção de conhecimento em LE, por 
meio de pesquisas, desenvolvimento de projetos, os quais devem es-
tar a serviço dos processos locais e regionais;

• Oportunizar momentos de articulação do conteúdo por meio de prá-
ticas de multiletramentos, levando em conta as diferentes linguagens 
proliferadas no mundo contemporâneo aliado ao uso das tecnologias 
digitais; 

• Estimular a interação com autonomia, por meio de uma formação que 
permita ao indivíduo o desenvolvimento de sua capacidade de gerar 
conhecimentos, a partir de uma prática interativa e colaborativa, visan-
do à realidade micro, mas com os olhos voltados para o macro1.

Ressalta-se que esses elementos devem ser considerados tanto no que se re-
fere à seleção de materiais que porventura se encontrem disponíveis no mercado, 
quanto para a elaboração em si de materiais didáticos por parte do professor, e que 
venham, portanto, a ser utilizados junto ao processo ensino-aprendizagem de LE.

Considerações finais

Este texto buscou tecer algumas reflexões sobre o papel da formação do pro-
fessor de inglês para atuar na RFEPCT, ambientes de ensino idiossincráticos, plu-
ricurriculares, multicampi, que se organizam tendo como eixo a articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão. Além disso, objetivou-se trazer como contribuição 

1. Com base em Souza (2016), mas com algumas adaptações que se fizeram necessárias.
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algumas considerações acerca de parâmetros basilares de seleção, produção e ela-
boração de material didático de LE como parte inerente do trabalho do professor.

Em se tratando da EPCT, é importante destacar que o professor dessa modali-
dade de ensino precisa de uma formação especializada, pautada em princípios que 
articulem os saberes ligados ao seu componente curricular aos saberes técnicos 
específicos de cada área com a qual a sua disciplina dialoga; sem falar nos saberes 
didáticos e o saber do pesquisador (ARAUJO, 2008; SOUZA, 2016).

Acreditamos que o desenvolvimento de materiais ancorado nos elementos aqui 
apresentados tende a cumprir papel essencial na formação dos alunos da EPCT, am-
pliando as possibilidades de se perceber a língua inglesa como parte integradora do 
currículo, numa interlocução profícua com o trabalho, a ciência e a cultura na pers-
pectiva da emancipação humana. 

Ao defendermos a tese de que o ensino deve-se prestar a contribuir com a 
mesorregião na qual as escolas da rede se encontram distribuídas, a produção de 
material de LE vista por esse prisma tende a abandonar os padrões estereotipados, 
tão amplamente difundidos nos livros importados, cooperando, assim, para a cons-
tituição de uma concepção de língua voltada para contextos socioculturais histori-
camente construídos (SCHEYERL, SIQUEIRA, 2012), gerando conhecimento a partir 
de uma prática interativa com a realidade.

Espera-se que as reflexões aqui colocadas possam fomentar o desejo pela ins-
tauração de novas formas de ensinar e aprender inglês, no escopo da RFEPCT, dan-
do um significado todo especial a prática docente de professores licenciados ou em 
processo de formação, compreendendo a formação integral dos alunos da rede 
como uma formação que se vincula à educação ao longo da vida, necessária à sua 
inserção crítica e criativa no contexto da atualidade (MACHADO, 2010).
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GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: 
UTILIZANDO A PLATAFORMA ‘DUOLINGO PARA 
ESCOLAS’ COMO FERRAMENTA MOTIVACIONAL

RAFAELA CARLA SANTOS DE SOUSA (UFPB)

Introdução

A sociedade contemporânea apresenta um crescente interesse por jogos. Se-
gundo Zichermann e Cunningham (2011), as pessoas jogam por diferentes razões, 
tais como relaxamento, diversão e/ou socialização. Além de serem formas de entre-
tenimento, são também são capazes de trabalhar a cognição e memória, constituin-
do-se uma poderosa ferramenta a ser utilizada no ensino. 

A geração mais jovem, também chamados de ‘nativos digitais’, termo introdu-
zido por Prensky (2001), está acostumada a receber informações de forma rápida, 
aprecia a realização de multi-tarefas, prefere olhar gráficos antes de textos e é esti-
mulada por gratificações instantâneas e recompensas frequentes, elementos esses 
apresentados em jogos.

Os adultos também estão mergulhados no mundo dos jogos. Lenhart et al 
(2008) mostram que entre os norte-americanos, afirmam utilizar jogos eletrônicos 
(online ou offline) 60% das pessoas entre 30 e 49 anos;  40%, daqueles na faixa 50 e 
64; e 23% dos com 65 anos ou mais, como apresentado na Figura 1.
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Figura 1 – Pesquisa sobre o uso de jogos eletrônicos por adultos (LENHART, 2008)

Nesse contexto, integrar a tecnologia ao planejamento de sala de aula, na cha-
mada aprendizagem híbrida (blended learning), favorece novas experiências de en-
sino-aprendizagem para professores e alunos. (KRAUSE, 2007). Além disso, os jogos 
têm o potencial de gerar interesse em alunos de diversas idades, desde a escola até 
o ambiente universitário. 

Os jogos disponibilizados por computadores ou smartphones trazem também 
recursos diversos de texto, som e imagem trazendo estímulos que contemplam alu-
nos com diferentes estilos de aprendizagem, visuais, sinestésico ou auditivo. 

O aplicativo Duolingo

No universo dos jogos educacionais online, o Duolingo é, atualmente, como 
destaca seu website1, “a forma mais popular do mundo de aprender idiomas”. Lançado 
no ano de 2011 pelo guatemalteco Luis von Ahn, o aplicativo oferece curso para 59 lín-

1. Disponível em <http://www.duolingo.com>



31

XXVI Jornada do Gelne

guas, ministrados em 23 idiomas, e, atualmente, possui mais de 120 milhões de usuários 
registrados2  que o utilizam de forma gratuita. 

Para comprovar cientificamente o sucesso da ferramenta de ensino, o website ofi-
cial disponibiliza um estudo realizado pelas Universidade da Cidade de Nova York e 
da Carolina do Sul, que defende que 34 horas dedicadas ao Duolingo equivalem a 
um semestre de aulas (VESSELINOV e GREGO, 2012). 

O usuário pode acessar as atividades pelo smartphone, mas também é possível 
fazê-las pelo computador, o que permite o acesso, por exemplo, em um laborató-
rio de informática da instituição de ensino, não restingindo seu uso àqueles que 
possuem aparelhos modernos e contemplando também aqueles que não querem 
manusear o celular com frequência.

No aplicativo, não são necessárias longas regras para o uso, por ser autoex-
plicativo, o design é claro os e objetivos são simples. São apresentadas unidades 
de níveis graduados que englobam itens lexicais (saudações, animais, arte, política, 
entre outros) ou tópicos gramaticais (artigos, gerúndio, futuro, verbos modais e out-
ros). Os usuários podem fazer um teste de nivelamento ou iniciar da primeira lição. 
À medida em que uma unidade é finalizada, o jogador recebe lingots, moeda que 
serve para comprar produtos, como lições especiais, perdão para dias sem acesso, 
ou até a roupa que vestirá a coruja mascote do jogo.

As atividades buscam trabalhar, ainda que de forma restrita, as quatro habil-
idades. A oralidade (speaking) é treinada por estruturas simples e leitura de frases 
pré-estabecidas que são captadas pelo microfone e processadas por reconheci-
mento de fala. A escuta (listening) é praticada em atividades digitação ou seleção 
de frases ouvidas. A leitura (reading) e a escrita (writing) restingem-se a pequenas 
frases e não há utilização de textos.

2. Dados em 01 de setembro de 2016. https://en.wikipedia.org/wiki/Duolingo
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Figura 2 – Três telas do aplicativo no celular. Alguns dos níveis e aviso de meta concluída.

O portal ‘Duolingo para Escolas’

Um novo recurso, para trabalhar em conjunto com o aplicativo, foi lançado em 

janeiro de 2015. Trata-se do portal ‘Duolingo para Escolas’3, através do qual professores 

podem vincular o aplicativo à sala de aula. No portal, é possível criar turmas virtuais, 

enviar tarefas, criar competições e acompanhar o desenvolvimento da turma. 

De fácil manuseio, não é necessário que o professor tenha de listas de emails da 

turma, pois os próprios alunos fazem o cadastro, entrando automaticamente na turma 

criada através do código fornecido pelo docente. O docente pode selecionar a meta de 

pontos a serem alcançados ou a unidade a ser respondida. Também é possível utilizar 

jogos na sala de aula através de um único computador e imagem projetada.

3. Disponível em https://schools.duolingo.com/
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Figura 3 – Portal ‘Duolingo para Escolas’

Metodologia

Este estudo descreve a utilização de atividades do Duolingo para Escolas para 
alunos de uma turma de Inglês Instrumental, que englobava alunos das graduações 
em engenharia, biblioteconomia, arquivologia e letras clássicas. Foram avaliados o 
grau de engajamento e os efeitos motivacionais na aprendizagem em 48 alunos, 
com idades entre 18 a 55 anos.

No início do semestre, é regulamentada a aplicação de um teste de sufíciência 
em língua inglesa (leitura) e aqueles que não obtêm, no mínimo, a nota sete precisam 
cursar a disciplina. Assim, o grupo já possui alguma dificuldade com a língua, e alguns 
alunos manifestam experiências como “inglês é difícil”; “nunca aprendi”; “optei por es-
panhol no Ensino Médio”, o que pode gerar desmotivação e bloqueio durante o curso 
da disciplina que é obrigatória para os cursos dos quais os alunos fazem parte.

A participação no projeto era opcional, e o desempenho seria considerado 
como parte das avaliações, contudo, caso o aluno optasse por não participar, outra 
avaliação seria aplicada. 

Engajamento e desempenho foram avaliados: pela participação em sala; por 
gráficos fornecidos pela plataforma, com informações sobre frequência de tarefas; 
por um questionário, aplicado no começo da disciplina, sobre as expectativas dos 
alunos quanto ao uso do aplicativo; e por outro questionário, aplicado ao final da 
disciplina, sobre a avaliação do projeto.
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Figura 4- Questionário aplicado no início da disciplina

Análise da aplicação do projeto

No primeiro questionário os alunos mostraram-se receptivos a ideia de usar o 
aplicativo em conjunto com a disciplina. Já na prática, a atitude dos alunos em re-
lação ao jogo foi bastante positiva, demonstrando curiosidade e questionamentos 
sobre itens do jogo, antes, durante e depois das aulas. Alguns discentes, que mos-
travam timidez e pouca ou nenhuma participação em sala no começo do semestre, 
ganharam mais segurança para arriscar significados de palavras e interpretações 
dos textos. Como exemplo, um dos textos apresentava o termo ‘tear ’ (lágrima) e um 
aluno indagou: “professora, isso tem a ver com chá?”. Devido à grafia similar (chá = 
tea e lágrima = tear) o aluno, mesmo não acertando a resposta, demonstrou uma 
linha de raciocíno vinculada à unidade ‘Comida’ oferecida nas primeiras lições do 
aplicativo, e que o aluno havia respondido há poucos dias, como pode ser checado 
no portal para professores.

Quanto às opções de tempo de uso, dois alunos optaram por responder às 
questões durante vinte e cinco minutos diários, e o restante selecionou as opções 
de cinco ou dez minutos diários, mas muitos relataram estarem tão engajados nos 
exercícios que acabavam por ultrapassar, com frequência, o mínimo de minutos 
selecionado. Atráves das informações dadas pelos gráficos do portal, foi possível sa-
ber que dos 48 alunos convidados a participar, 37 completaram a meta de respon-
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der às tarefas enviadas (78% de participação). Dos 11 alunos que não concluíram o 
projeto, dois trancaram a matrícula, enquanto que o restante relatou falta de tempo 
para fazer as atividades.

No final do semestre, um segundo questionário foi aplicado investigando (1) 
qual foi a frequência de uso; (2) se o aplicativo contribuiu para a compreensão de 
textos da disciplina; (3) exemplos de estruturas aprendidas; (4) se recomendariam o 
aplicativo e (5) sugestões para aplicações futuras.

Figura 5 – Segundo questionário. Aplicado no final do semestre.
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Nesse sentido, o segundo questionário os alunos puderam relatar sua experi-
ência e manifestar se e como o aplicativo contribuiu para o aprendizado do curso. 
Dos 37, que finalizaram o projeto, 42% afirmaram que foi de grande contribuição; 
31% mencionaram contribuição significativa e 24% uma contribuição moderada. Os 
3% que relataram pouca contribuição explicaram que esse fato ocorreu devido a 
pouca dedicação aos exercícios por falta de tempo.

A maioria relatou que a ferramenta contribuiu para a aquisição de vocabulário, 
aspecto que é relevante no uso dessa ferramenta. Uma aluna do curso de Enge-
nharia Mecânica relatou que: “através do aplicativo, foi possível ampliar meu voca-
bulário gradativamente, pois as atividades trabalhadas pela professora estavam de 
acordo com as práticas do Duolingo”. 

Em outro depoimento, um aluno de Engenharia da Computação explica que  
“o aplicativo tem espaçamento de repetição, que ‘obriga’ o estudante a reforçar a 
unidade de tempos em tempos, fixando melhor as palavras, melhorando a com-
preensão dos textos e reduzindo o uso excessivo do dicionário”. Uma das alunas 
de Arquivologia adicionou que “sanou algumas dúvidas com relação ao uso correto 
de expressões e classes gramaticais”, e uma outra que “como revisava todo dia, eu 
consegui aumentar meu vocabulário e nas provas foi o diferencial na compreensão”
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Também houve críticas a algumas estruturas frasais utilizadas pelo jogo, citan-
do que “às vezes as frases não tem nada a ver com o cotidiano, como por exemplo, 
‘My elephant has a house’”, fato este que mostra a falta de utilização de linguagem 
real e utilização de textos.

Como sugestões para os próximos grupos que poderiam participar do mesmo 
projeto, foi citado que poderia “aumentar o número de tarefas”, demonstrando a 
boa aceitação das atividades. Os alunos relataram que indicaram o jogo para ami-
gos e parentes, e uma delas mencionou que o aplicativo “deve ser difundido na edu-
cação básica de forma que os alunos mantenham contato desde cedo com a língua”.

Considerações finais

O aplicativo Diolingo é gratuito e, nesse projeto, foi bastante aceito pelos alu-
nos, com uma participação de 79%, demonstrando um alto índice de envolvimento 
Já o portal ‘Duolingo para Escolas’ é uma ferramenta de fácil manuseio e que per-
mite que o aplicativo atue como uma ferramenta motivacional, contribuindo para 
a participação da turma durante as aulas e para o envolvimento dos alunos com a 
disciplina.

Contudo, é possível afirmar que o aplicativo, por si só, não funciona como um 
curso de língua completo, mas como uma ferramenta eficaz para complementar um 
curso paralelo.

Os alunos dedicam-se, de forma lúdica às lições do aplicativo, desenvolvendo a 
memorização de estruturas gramaticais e itens lexicais e trazendo motivação tanto 
para os alunos como para a docente. Utilizado em conjunto com abortagem instru-
mental, houve uma notória contribuição para o vocabulário dos aprendizes.

Integrar a tecnologia ao planejamento de um curso promove experiências para 
professor e aluno, possibilitando que todos se engajem em formas que normal-
mente não estariam disponíveis na sala de aula convencional. Cabe; ao professor, 
aprender novas abordagens, habilidades e ferramentas.
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MARCAS DO SUJEITO DO INCONSCIENTE EM 
PRODUÇÕES ESCRITAS DE ADOLESCENTES EM 
ESTUDANTES DA LÍNGUA INGLESA

LETÍCIA CAMPOS MIRANDA (UNICAP)
MARIA DE FÁTIMA VILAR DE MELO (UNICAP)
GLóRIA CARVALhO (UNICAP)

A importância do inglês para o mundo e para o adolescente

O mundo hoje vive em uma acelerada mudança, assim, temos que estar sem-
pre buscando informações para acompanhar as constantes mudanças, seja sobre o 
dia a dia, ou profissionalmente. O mercado de trabalho exige profissionais fluentes 
em línguas estrangeiras, e a língua Inglesa prevalece sobre as outras, pois é a língua 
oficial de trocas diplomáticas entre países e, por conseguinte, tornou-se a língua 
mais falada.

 O PCN de Língua Estrangeira concebe a aprendizagem de línguas como uma 
forma de libertação e de construção crítica da cidadania. Além disso, encarrega-se 
de informar sobre o mundo como pode se perceber no excerto abaixo:

A aprendizagem de Língua Estrangeira aguça a percepção e, ao abrir a 
porta para o mundo, não só propicia acesso à informação, mas também 
torna os indivíduos, e, consequentemente, os países, mais bem conhe-
cidos pelo mundo. Essa é uma visão de ensino de Língua Estrangeira 
como força libertadora de indivíduos e de países. Esse conceito tem sido 
bastante discutido também no âmbito de ensino da língua materna. Po-
de-se considerar o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a 
linguagem como parte dessa visão linguística como libertação. (BRASIL, 
1998, p. 39) 
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De acordo com o PCN (BRASIL, 1998), é geralmente na adolescência que os alu-
nos iniciam a aprendizagem de uma língua estrangeira, sobretudo do inglês, tanto 
na escola, como em cursos particulares. Essa aprendizagem é, então, marcada pelas 
características próprias à adolescência, conhecida como um período de crise, no 
qual os adolescentes enfrentam diversos conflitos em função das alterações que se 
iniciam na puberdade e que exigem a constituição de uma nova posição subjetiva.

Como já destacado pela psicanálise por autores como Calligaris (2000) e Becker 
(1997), junto a essas diferentes formas de lidar com outra língua, a adolescência é o 
momento de maior transformação seja física, seja psíquica. Eles passam a enfrentar 
obstáculos totalmente novos, enfrentam novas formas de pressões da sociedade e 
dos pais. 

Assim, há adolescentes que ao entrar em contato com outra língua tem maior 
facilidade, apaixona-se, liberta-se e entrega-se como se fora nativo. Entretanto, há 
outros que se sentem presos, inibidos, como se algo perturbasse seu corpo, sua 
consciência e, devido a isso, têm maior dificuldade para apreender a língua. As di-
ficuldades de aquisição de uma língua estrangeira, muito embora mais visíveis em 
relação aos adolescentes, não se restringem a essa faixa de idade.

Revuz propõe, a partir da teoria de linguagem de Jacques Lacan, que 

[...] o exercício requerido pela aprendizagem de uma língua estrangeira 
se revela tão delicado por solicitar as bases mesmas de nossa estrutu-
ração psíquica, e com elas aquilo que é, a um mesmo tempo, o instru-
mento e a matéria dessa estruturação: a linguagem, a língua chamada 
materna. Toda tentativa de aprender uma outra língua vem perturbar, 
questionar, modificar aquilo que está inscrito em nós com as palavras 
dessa primeira língua. O aprendiz já traz consigo uma longa história com 
sua língua. Essa história interferirá sempre em sua maneira de abordar 
a língua estrangeira. (REVUZ, 1998, p. 217)

Esse trabalho de Revuz inaugurou, no Brasil, uma corrente de estudos sobre a 
aquisição da língua estrangeira que se situa no diálogo entre a linguística estrutu-
ral europeia (notadamente Saussure e Jakobson) e as descobertas realizadas entre 
Freud e Lacan.
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Assinalamos que a ideia de Revuz, acima mencionada, vem ao encontro do que 
afirma o PCN, no que diz respeito ao destaque que dão ao caráter de novidade da 
aprendizagem da língua estrangeira, 

a insegurança que todas essas mudanças geralmente representam pode 
se dar de modo mais marcado ainda no caso da Língua Estrangeira, por 
representar o início, para muitos deles, de uma aprendizagem totalmen-
te nova. (BRASIL, 1998, p. 53)

Deparar-se com algo novo nem sempre é tranquilo, no caso da aquisição de 
uma língua estrangeira, essa dificuldade se dá na medida em que vem provocar, 
perturbar o laço que mantemos com a primeira língua, uma vez que 

(...) a língua estrangeira é, por definição, uma segunda língua, aprendida 
depois e tendo como referência uma primeira língua, aquela da primeira 
infância. Pode-se apreender uma língua estrangeira somente porque já 
se teve acesso à linguagem através de uma outra língua. (REVUZ, 1998, 
p. 215)

Neste sentido, não se pode dizer que a língua estrangeira, mesmo que ela co-
loque o sujeito em contato com outras realidades, terá o mesmo efeito que a língua 
materna, visto que esse sujeito já é efeito da língua materna, pois mesmo antes de 
a criança nascer, esta já é falada pelos outros. 

Desse modo, o processo que torna o infans em ser falante acontece de forma 
simultânea à fundação sujeito na e pela linguagem. Dentro dessa perspectiva, a lín-
gua materna para o sujeito não vale apenas para comunicar. De acordo com Pereira 
de Castro (1998, apud Santana Cavallari, s/a), a aquisição da Língua Materna é uma 
experiência inaugural e definitiva, pois é pela Língua Materna que um corpo não 
falante (infans) passa a ser um sujeito falante ou sujeito da linguagem. 

Retomando a situação do adolescente, sabemos que ele enfrenta mudanças 
em relação ao lugar que ocupa e deve ocupar no futuro na sociedade e o processo 
de aquisição da língua estrangeira faz com que ele também enfrente novas manei-
ras de olhar a realidade, considerada única, até então, para ele. Por fatores dessa 
natureza, pode-se afirmar que esse processo de uma nova língua pode causar de-
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sejo ou repulsa, pois “ocorre uma ruptura com a ilusão de que existe um ponto de 
vista único sobre as coisas” (REVUZ, 1998).

Do estruturalismo linguístico à psicanalise lacaniana

Como mencionado, os estudos de Saussure, de Jakobson, de Freud e de Lacan 
fundamentaram Revuz em suas pesquisas e suas análises. Diante dessas leituras e 
das produções dos adolescentes, percebeu-se que a perspectiva do sujeito é conce-
bido pelo funcionamento da língua, diante, também, do discurso do Outro. Lacan, 
que releu a obra de Freud com base em conceitos linguísticos, principalmente, os 
de valor do signo linguístico e o do funcionamento da língua como os processos 
metafóricos e metonímicos, afirmou que “o inconsciente é estruturado como uma 
linguagem” (LACAN, [1964] 2008, p. 27).

O mesmo autor retoma a noção saussuriana de signo, introduzindo algumas 
modificações, no intuito de dar conta das características do seu objeto. Assim, acen-
tua a independência do significante em relação ao significado e dá consistência a 
barra que separa o significante do significado. 

Sobre o signo linguístico, quem introduziu esse conceito e por meio dele e de 
outros foi considerado o pai da Linguística foi o linguista suíço Ferdinand de Saussu-
re. Ele ao fazer suas considerações acerca dos signos linguísticos, explica o funciona-
mento da língua por meio de dois processos: as relações associativas e as sintagmá-
ticas. De acordo com ele (1995) essas duas relações são formas de atividade mental 
que são indispensáveis ao funcionamento da língua. As relações associativas/para-
digmáticas associam-se na memória, unindo termos ausentes na cadeia discursiva, 
é um processo de seleção vertical, como o próprio autor refere-se “relações in ab-
sentia” (SAUSSURE, 1995). 

As relações sintagmáticas referem-se ao encadeamento de termos presentes 
na linearidade da língua, é um processo horizontal de combinação e de contigui-
dade de palavras na cadeia do significante, não permitindo que dois termos sejam 
pronunciados simultaneamente. Essa relação efetiva-se entre termos presentes no 
discurso sendo denominados como “relações in praesentia” (SAUSSURE, 1995).

Partindo dessas concepções saussurianas, o linguista russo Roman Jakobson 
com seu livro Linguística e Comunicação (1985) reinterpreta e renomeia as relações 
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baseando-se em figuras de linguagens da retórica clássica, a metáfora e a metoní-
mia, surgindo os termos: processos metafóricos e metonímicos. 

Jakobson ao realizar os estudos sobre esses dois processos, fez com o objetivo 
de ter mais aparatos sobre a questão dos distúrbios da fala, mais especificamente, 
da afasia. Não trataremos sobre essa questão porque não é o objetivo do trabalho, 
mas Jakobson ao se dedicar a isso, tratou de algo até então não estudado, o fato 
do falante estar incluso no funcionamento do código, não se restringindo à lesão 
orgânica. 

O processo metafórico, reinterpretado por Jakobson (1985), tem como caracte-
rística ter dois eixos: a substituição e seleção. De acordo com ele, cada termo, den-
tro de um contexto, pode se submeter à seleção ou à substituição por outro termo 
equivalente. Do ponto de vista saussuriano, esse processo está no eixo associativo/
paradigmático, e por meio dessa substituição de significante permite a identifica-
ção da supremacia do significante. Enquanto que o processo metonímico tem como 
principal característica ter também dois eixos a combinação e a contiguidade, ou 
seja, a linearidade da língua, a ligação de um termo a outro em um determinado 
contexto. Já do ponto de vista saussuriano, está no eixo sintagmático. Esse processo 
também demonstra a autonomia do significante.

O linguista russo ao tratar desses temas, no seu livro ainda, associa esses as-
pectos linguísticos com os aspectos psicanalíticos conceituados por Freud sobre as 
estrutura dos sonhos, como a condensação e o deslocamento. Segundo Jakobson 
(1985), os processos metafóricos estão para a condensação, assim como os metoní-
micos estão para o deslocamento. 

Por Lacan ser psicanalista e ter conhecimentos sobre a Linguística, seus estu-
dos tiveram uma visão particular. Ele (2002) por meio do seu conhecimento sobre 
o significante e significado saussurianos, e ainda, através da relação que Jakobson 
se refere entre os processos metafóricos e os processos metonímicos com a inter-
pretação de sonhos freudianos, mais especificamente o deslocamento e a conden-
sação, aprofunda e formaliza os processos metafóricos e metonímicos no incons-
ciente. Esses conceitos são fundamentais para estruturar o inconsciente lacaniano. 
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Literatura e adolescente

Pelo fato da adolescência ser uma fase de grandes tumultos internos ou exter-
nos, os adolescentes comumente buscam fazer aquilo que lhes interessa como as-
sistir a um determinado esporte, como jogar vídeo game, como comprar revista de 
moda, como pesquisar sobre a vida do cantor que está em auge, como também ler 
livros que mais o agradam. Nesse momento, a literatura assume uma função impor-
tante, pois a leitura, para muitos, não é uma apenas forma de lazer ou de diversão, 
é também um suporte para a superação dos conflitos que eles enfrentam. Como 
consequência dessas leituras, percebe-se a incorporação ou a associação por parte 
dos adolescentes a algo dessas histórias para suas vidas podendo identificar opini-
ões, atitudes, roupas ou até acessórios que relembrem os livros que os cercam.

Nesse sentido, Bettelheim (1980) afirma que os contos de fada transmitem 
importantes mensagens em qualquer nível que esteja funcionando no momento, 
lidando com problemas humanos universais, falando ao ego e encorajando seu de-
senvolvimento. Ao mesmo tempo, aliviam pressões pré-conscientes e inconscien-
tes. O conto tem em si uma função formativa na medida em que consegue respon-
der às principais questões desse leitor sobre a vida, a morte, a sexualidade, o medo 
e outros. Apesar do autor se referir apenas aos contos de fadas, pensa-se que essas 
concepções possam ser estendidas aos contos de modo geral.   

Para esse autor (1980), a habilidade da leitura fica destituída de valor significa-
tivo quando o que se aprendeu a ler não acrescentou nada de importante à vida do 
leitor. A leitura torna-se maçante, sem fantasias e sem prazer.  Ao ouvir uma história 
ou lê-la, aprende-se a imaginar o que as palavras evocam e, aos poucos, aprende 
a memorizar o seu enredo para poder recontá-lo aos coleguinhas ou mesmo em 
casa, quando querem contar aos pais o que aprendeu na escola. Foucambert com-
partilha essa ideia ao afirmar que 

ler significa ser questionado pelo mundo e por si mesmo, significa que 
certas respostas podem ser encontradas na escrita, significa poder ter 
acesso a essa escrita, significa construir uma resposta que integra parte 
das novas informações ao que já se é. (FOUCAMBERT, 1994, apud Gou-
veia, 2009, p. 28)
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Por vezes, uma identificação (positiva ou negativa) com um livro é tão grande 
que os jovens acabam misturando realidade e ficção em suas histórias do dia a dia 
ou até mesmo em produções escritas livres em que se sentem mais à vontade para 
escreverem o que vier a cabeça. 

Segundo Borges (2010), a escrita é necessária porque “nenhum significante pode 
significar a si mesmo”, assim a escrita permite o registro de fatos e perpetuação do 
conhecimento, por isso que cada reconto será singular, visto que a relação letra-sig-
nificante é oriunda da relação com o Outro. Essa ideia faz valer a afirmação de Freud 
(1908/1996) sobre a importância de o autor ter experiência anterior na composição 
de uma obra criativa, o que nos leva a supor, que cada reconto terá traços da vida de 
cada adolescente. 

Assim, fundamentada nos autores acima, assinalamos que importância das pro-
duções textuais escritas não se restringe apenas à dimensão cognitiva, ao conheci-
mento linguístico consciente, mas também aos aspectos subjetivos, aspectos do in-
consciente apreendidos por meio dos tropeços da linguagem. 

De acordo com Forgiarini Aiub (2011), o processo de aprendizagem pode ser mate-

rializado por meio da escrita e por meio dela se tem condições de encontrar os indícios 

de um sujeito. O reconto dos contos clássicos pode ser um momento importante para se 

perceber as marcas subjetivas, por se considerar esse reconto uma maneira de realçá-las. 

Dessa forma, com a leitura e com os recontos desses contos, os adolescentes fize-

ram as adaptações de acordo com suas características e a sua vivência, deixando no tex-

to os indícios das suas marcas subjetivas, como afirma Orlandi (1998) “sujeito não é acres-

centado ao ato linguístico, mas intrínseco, ele se encontra no interior da enunciação”.

Metodologia

Sujeitos: adolescentes que estejam cursando inglês e que se encontram no 
mesmo nível de aquisição dessa segunda língua. 

A noção de saturação da informação guiará a definição do número de partici-
pantes. Como afirma Turato (2003, p.359) 

[...] o pesquisador qualitativista não deve raciocinar como um apriorista, 
i,é., como quem detém afirmações ou conhecimentos anteriores à ex-
periência.Antes da entrada em campo, ou mesmo já no iniciar da coleta 
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dos dados, um pesquisador clínico-qualitativista não poderá dizer quan-
tos indivíduos entrevistará [...]

Os adolescentes serão reunidos e serão convidados a ler um livro clássico em 
inglês, entre os que estão disponíveis na biblioteca do curso. Em seguida, serão 
interrogados sobre o motivo da sua escolha a fim de reunirmos mais informações 
sobre os participantes. Após a leitura do livro, os adolescentes são orientados a re-
contá-lo, através de uma produção textual na língua inglesa. 

Procedimentos de análises

Com base na literatura que fundamenta a pesquisa e que deixa ver a relação 
entre a equivocidade/incompletude da palavra e o sujeito do inconsciente, as análi-
ses empreendidas obedecerão ao esquema: 

1. Leitura inicial cuidadosa de cada texto produzido.
2. Releitura de cada texto produzido, procurando localizar os pontos de 

ruptura desses textos, ou seja, as rasuras, as omissões e lacunas, as 
contradições, os afastamentos em relação aos textos lidos, os segmen-
tos que provocam estranhamento, as interferências da primeira língua 
do aluno (a língua portuguesa). Também serão localizadas formas do 
funcionamento estrutural da língua, isto é, os processos metafóricos e 
metonímicos que se fazem mais visíveis no texto.

3. Agrupamento de tipos de ruptura identificados e caracterização do 
funcionamento estrutural da língua, em cada um dos textos.

4.  Confronto entre os vários tipos de ruptura (confrontando também as 
formas do funcionamento estrutural da língua) dentro de um mesmo 
texto e entre os vários textos produzidos pelos alunos, procurando dis-
cuti-los em função das várias propostas teóricas que fundamentam 
este Projeto, tendo em vista seus objetivos. 

5. Serão discutidos os vários tipos de ruptura confrontando com as justi-
ficativas dos adolescentes em relação à escolha do livro escolhido.
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Resultados Encontrados

É importante destacar que esse trabalho faz parte de uma pesquisa de mestra-
do em andamento, porém é possível fazer uma ilustração dos resultados. 

Foram entrevistados três adolescentes que se encontram no mesmo nível na 
aquisição da língua inglesa. Um adolescente (Aluno A) de 12 anos leu a história Diary 
of a Wimpy kid (Diário de um banana), o outro de 14 anos (Aluno B)  leu The Prince 
and the pauper (O príncipe e o mendigo) e a outra adolescente de 14 anos (Aluna C) 
leu Coraline (Coraline). 

Como descrito na metodologia, foi perguntado o porquê deles escolheram tais 
livros. O adolescente A respondeu afirmando que todos os seus amigos tinham lido 
esse livro, menos ele e que ficou curioso para saber o motivo de seus amigos terem 
gostado tanto. Já o B, disse ter escolhido o livro por causa do título e que achava que 
ia ler sobre algo da atualidade.  Enquanto a adolescente C disse ter escolhido o livro 
por causa da capa, pois era muito diferente dos que ela já tinha lido ou visto. 

Em se tratando do texto de A, ele cometeu alguns erros gramáticas durante 
o texto como “discover how to do to the girls notice him”. Nesse trecho há duas ina-
dequações de acordo com a gramática da língua inglesa, porque traduzindo literal-
mente a frase para português seria “descobrir como fazer para as meninas notarem 
ele”, entretanto em português essa construção faz sentido, mas em inglês não. O 
correto seria “discover what to do for the girls notice him”. Essa troca da preposição 
“for” (para) pela “to” é comum durante essa fase porque em português a preposição 
“para” pode ter várias ideias como de finalidade ou direção. Isso ocorre pelo motivo 
de pensar em português, inicialmente, para depois traduzir. No inglês a preposição 
“for” pode ser empregada com vários objetivos, por exemplo, falar de duração de 
algo, dizer quando um compromisso foi marcado, falar de benefícios. Esse último 
exemplo é justamente o sentido que o aluno A buscou empregar na frase, uma vez 
que a preposição “to” indica destino, distância, comparação de dois objetos e outras 
ideias, mas nenhuma dessas opções se adéqua com a ideia da frase que ele quer 
transmitir. 

Em outro momento, o adolescente comete a mesma inadequação em relação 
ao uso da preposição quando escreve “little of sucess”, quando na verdade o adequa-
do gramaticalmente seria sem a preposição “of”. Essa inadequação ocorre porque 
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em português falamos “um pouco de sucesso”. Uma das grandes dificuldades ao 
aprender um novo idioma é pensar nesse idioma, pois se a pessoa pensa baseando-
se na estrutura sintática do português, ela formulará a frase de acordo com a língua. 

Esse adolescente ao escrever sobre a história que leu, sobre Greg, o dono do 
diário, narra que o protagonista tem dificuldade para que as garotas percebam sua 
presença e durante seu reconto ele relata que mesmo fazendo parte do time de bas-
quete e jogando bem, as garotas não dão atenção a ele porque ele é baixinho (carac-
terística e realidade vivida pelo adolescente). O adolescente A disse que era novato 
na escola e mesmo o professor de educação física ou do basquete elogiando seu 
desempenho, as garotas e os meninos não demonstram se importar muito com isso. 

O adolescente B ao recontar a história do príncipe e do mendigo de forma con-
temporânea como se o príncipe fosse ele e o mendigo um menino de rua que, segun-
do ele, estava fazendo malabarismo com bolas de tênis no sinal perto de sua casa. 
Ele escreve usando elementos do seu dia a dia como videogame e smarthphone. 
Segundo sua versão, o príncipe Edward e Tom Canty se tornam amigos por acaso e 
começaram a brincar juntos até que um dia eles inventaram um jogo com a bola, o 
basquete. Ele disse que prefere jogar basquete a futebol, porque não leva jeito com 
as pernas, por isso usou esse elemento em seu texto. As inadequações cometidas 
por B são similares a A, por exemplo, ele escreveu “his dream was one day be rich”, en-
tretanto o correto seria “ his dream was to be rich on day”. Nessa frase ele cometeu 
duas inadequações, a primeira com o não uso da preposição “to”, visto que usa-se 
essa preposição quando se quer falar de algum motivo/propósito seguido de verbo; 
enquanto que a outra inadequação foi a ordem da expressão “on day” na frase. Em 
outro momento, ele escreveu “Edward and Tom was with 21 years old”, nessa frase, 
o verbo está no singular e deveria ser no plural “were” para concordar com o sujeito 
composto. Além disso, em inglês, diferente do português, quando se quer falar de 
idade, fala-se o quanto é velho, exemplo “I am 21 years old” (Eu sou velho 21 anos ) e 
para isso não tem a necessidade de usar a preposição “with” (com), como costuma-
se falar em português se traduzíssemos literalmente “Edward e Tom com 21 anos de 
idade” que indica posse da idade. 

A adolescente C que gosta muito de ler disse que já leu a maioria dos livros da 
biblioteca do inglês, contudo não conhecia esse livro “Coraline” e começou a lê-lo por 
ter se encantado pela capa diferente e pelo resumo ser completamente diferente do 
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que costumava ler. Ao fazer seu reconto, disse que adaptou pequenas partes porque 
teve medo e achou pesado demais para ser um livro que qualquer criança pudesse 
ler; também porque sentia-se como a protagonista Coraline, sentia-se diferente do 
mundo em que vivia porque todos seus colegas a chamavam de estranha porque 
gostava de ler.

 Por ter costume de ler livros em inglês, cometeu poucas inadequações, como, 
“moving for a very old house”, o apropriado seria “moving to a very old house”. Come-
teu a mesma inadequação da preposição do adolescente A porque escreveu como 
se fosse em português. Outra inadequação cometida foi ao escrever “until that one 
day”, entretanto deveria ser “until one day”, pois a frase traduzida para o português 
estaria correta “até que um dia”, entretanto em inglês o uso dessa conjunção nessa 
frase não está apropriada.

Considerações 

Com base nas reflexões e discussões apresentadas por meio da linguística e 
da Psicanálise, pode-se constatar que a aprendizagem de uma língua estrangeira 
não ocorre de forma homogênea nem de forma cômoda, pois essa nova língua irá 
se estruturar em um sujeito já constituído pela língua mãe/ materna. Devido a isso, 
é comum na fase de aquisição da língua inglesa, os jovens confundirem-se com o 
uso de algumas palavras por acharem que escrever uma frase em inglês é apenas 
traduzir literalmente palavra para o português. 

Com as produções dos adolescentes constatou-se que as adaptações envol-
viam aspectos importantes para eles, seja o fato de ser novato e querer que seus 
colegas deem atenção, seja a desigualdade social e a não aceitação de ver um outro 
semelhante a ele na rua pedindo dinheiro para comer, seja o fato de se sentir inco-
modada porque seu hobby de ler a transformava em “estranha” para os outros. 

Por meio da Linguística e da Psicanálise é possível destacar elementos particu-
lares dos sujeitos e do processo de aquisição de uma língua estrangeira e como esse 
processo afeta esse sujeito. 
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O ENSINO DE INGLÊS PARA FINS ACADÊMICOS SOB 
APERSPECTIVA DA ANDRAGOGIA: UMA EXPERIÊNCIA 
COM A “SALA DE AULA INVERTIDA”

TIAGO REBECCA (UFU)

Introdução

Um dos benefícios que o novo mundo tecnológico contemporâneo trouxe são 
as inúmeras possibilidades de acesso a informações e conhecimentos, assim como 
as interações entre diferentes sujeitos educacionais e ampliação significativa dos es-
paços para aprendizagem, principalmente na Educação Superior. É nesse contexto 
que buscamos o ensino de Inglês para Fins Acadêmicos (EAP), sob a perspectiva da 
Andragogia, em um minicurso com a metodologia de Sala de Aula Invertida (SAI), ou 
Flipped Classroom.

A utilização das TDICs para o ensino de línguas

Os computadores vêem sendo utilizados para o ensino de línguas e há mais 
de quatro décadas. Em um primeiro momento, a presença das TDICs na educação 
não provocaram mudanças significativas na sala de aula, mas provocaram mudan-
ças substanciais na educação. Os estudos sobre o ensino de línguas mediado pelo 
computador, ou Computer-Assisted Language Learning (CALL), apresentam-nos novos 
olhares sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o ensino de línguas, prin-
cipalmente às línguas adicionais, bem como a utilização das novas tecnologias e as 
diversas possibilidades de emprego do computador para esse propósito (DE SOU-
ZA, 2004). Assim, essa nova possibilidade de prática pedagógica tornou-se um dos 
assuntos mais recorrentes e estudados pelos pesquisadores da área de Linguística 
Aplicada. 
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Pesquisas sobre o ensino-aprendizagem de línguas mediado pelo computa-
dor apresentadas por Warschauer (1996) e Warschauer e Healey (1998), mostram 
a relação entre o avanço tecnológico e os desenvolvimentos teóricos no ensino de 
línguas adicionais. Muito embora os autores façam uma segmentação das fases do 
CALL em referência a determinadas décadas, os autores não se posicionam como 
se houvesse uma ruptura nas práticas pedagógicas a cada nova fase, mas sim uma 
expansão e incorporação entre elas, em que novas práticas foram agregadas à fase 
anterior. 

A utilização da Internet como meio de comunicação e interação entre aprendi-
zes, trazida no final da década de 1990,  reforçam a perspectiva sociocognitiva, pois 
proporciona oportunidades aos aprendizes de vivenciarem o discurso autêntico e 
socialmente adequado, como se estivessem em ambientes externos e reais à sala 
de aula e colaboram para a “normalização” do uso das tecnologias ao ensino de lín-
guas proposto por Bax (2003), em que o autor defende que ainda não se pode falar 
de uma fase integrativa de CALL, como sugerido por  Warschauer e Healey (1998), 
pois não encontramos uma integração  ou uma utuilização “transparente” do com-
putador nos ambientes escolares. 

Para isso, vemos que novas tecnologias sejam empregadas em sua plenitude, 
novas metodologias de ensino que prezam pela inserção dessas tecnologias tam-
bém devem ser criadas. Uma das metodologias que surgiu recentemente é a meto-
dologia de Sala de Aula Invertida, que prega a utilização das tecnologias de forma 
transparente, assim como advogado por Bax, em suas publicações acima citadas, e 
que será abordada a seguir.

A metodologia de sala de aula invertida

Concomitantemente à difusão das tecnologias de comunicação em rede e, 
considerando o espaço escolar convencional (como aquele constituído basicamen-
te de salas de aula e corredores) não é mais o único espaço para aprendizagem, 
vemos que o cenário de aprendizagem começa a se modificar, uma vez que as 
possibilidades de acesso a informações e conhecimentos, assim como as intera-
ções entre diferentes sujeitos educacionais ampliaram-se significativamente. Des-
sa forma, acreditamos que a Internet, com sua característica “aespacial” (NOVAK, 
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1991), pode potencializar o ensino e aprendizagem dos indivíduos decorrentes das 
novas oportunidades que ela proporcionou. Uma delas é o ensino híbrido que, 
segundo Morán (2015, p. 25) é a “articulação de processos mais formais de ensino 
e aprendizagem com os informais, de educação aberta em rede”. Morán ainda de-
fine Blended Learning a partir da conceituação de Christensen, Horn e Staker:

O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno 
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com algum 
elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou 
ritmo do estudo, epelo menos em parte em uma localidade física su-
pervisionada, fora de sua residência. (CHRISTENSEN, HORN e STAKER, 
2013, p. 07 apud MORÁN, 2015). 

Somando-se a uma constante evolução nos processos de ensino, uma nova 
metodologia aparece como alternativa para integrar as TDICs à prática escolar: a 
metodologia de Sala de Aula Invertida (doravante SAI), ou Flipped Classroom e que 
pode ser definida como uma modalidade de e-learning (VALENTE, 2014, p. 85), um 
modelo pedagógico (EDUCAUSE, 2012), uma estratégia de ensino (FLIPPED CLASS-
ROOM FIELD GUIDE, 2014), ou ainda como uma metodologia ativa (MORÁN, 2015) 
no qual o principal objetivo é estabelecer um ambiente de aprendizagem cen-
tralizado no aluno. Nesse modelo, alguns - ou a maior parte - dos conteúdos são 
passadas aos alunos fora do ambiente físico da sala de aula, por meio de vídeos 
ou outros recursos. O tempo em sala, então, fica disponível para que os alunos 
se apropriem do conhecimento - em atividades práticas, projetos, discussões em 
grupo, práticas de laboratório etc. - colaborem com seus amigos, avaliem seu pro-
gresso e para que os professores possam prover uma assistência individualizada 
aos que precisem. 

O conceito de SAI foi instituído em 2007 com Jonathan Bergmann e Aaron 
Sams, dois professores de química do colégio rural americano Woodland Park High 
School, no Colorado, e que, na época, buscavam uma alternativa pedagógica, por 
meio de atuvidades não presenciais, para suprir as necessidades dos alunos que 
se ausentavam às aulas pois participavam de competições, jogos e outros eventos. 
Para essa metodologia os autores a chamaram de  Flipped Classroom (BERGMANN 
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e SAMS, 2012), pois invertia a lógica da sala de aula e “o que tradicionalmente é 
feito em sala de aula é agora feito em casa, e o que é tradicionalmente feito como 
tarefa é completado em sala de aula1 (idem, p. 13).

Segundo a proposta dos autores, é apresentado um roteiro de estudos a ser 
seguido previamente à aula e, na sala de aula, os alunos tiram duvidas e realizam 
exercícios, debates ou avaliações sob orientação do professor. Posteriormente, os 
alunos podem revisar os conteúdos ou ainda seguir um roteiro para expandir seus 
conhecimentos. Assim, vemos que o papel do professor é de mediar, fornecer um 
feedback mais experiente, de ajudar os alunos, mas não de fornecer conteúdos, 
tornando os alunos responsáveis para compreender os conteúdos (BERGMANN e 
SAMS, 2012).

Entendemos que o mais importante para que um roteiro de estudos seja efi-
caz é promover a reflexão do aluno sobre o que se estuda. Uma das formas para 
a reflexão é a adoção de um modelo de anotações para estudos que promova 
tal reflexão. Um dos modelos sugeridos por Bergmann e Sams (2012) é o modelo 
Cornell.  Nesse modelo, o aluno faz suas anotações em três partes: Tópicos/Per-
guntas-chaves, Idéias Principais e Resumo, conforme representado na figura 03.

Conforme Valente (2014) e outros autores pontuam, não existem uma regra 
geral em relação a quantidade de aulas que devem ser invertidas e, da mesma for-
ma, não existem regras para a elaboração de material on-line ou para as ativida-
des presenciais. O tipo de material que o aluno utiliza varia de acordo com a pro-
posta a ser implantada, criando, assim, um leque de inúmeras possibilidades de 
abordagem. Contudo, segundo apontam o relatório Flipped Classroom Field Guide 
(2014) e Valente (2014, p.86),  algumas questões devem ser observadas: a) As ativi-
dades em sala de aula envolvem uma quantidade significativa de questionamento, 
resolução de problemas e de outras atividades de aprendizagem ativa, obrigando 
o aluno a recuperar, aplicar e ampliar o material aprendido on-line; b) Os alunos 
são incentivados a participar das atividades on-line e das presenciais, sendo que 
elas são computadas na avaliação formal do aluno, ou seja, valem nota; c) Tanto o 
material a ser utilizado on-line quanto os ambientes de aprendizagem em sala de 

1. Tradução livre nossa de which is traditionally done in class is now done at home, and that which is tradi-
tionally done as home work is now done in class.
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aula são altamente estruturados e bem planejados e; d) Os alunos recebem fee-
dback imediatamente após a realização das atividades presenciais; 

Assim, vemos que esse modelo permite aos professores mais tempo para inte-
ragir e ajudar os alunos, e que essa inversão implica em uma mudança de uma aula 
centralizada no professor, para um ambiente de aprendizagem ativa e centralizada 
no aluno, desenvolvendo a habilidade de ser tornarem um aprendiz auto-direciona-
do e autônomo (BERGMANN; SAMS, 2012, p. 10).

Dessa forma, o conhecimento não pode ser ensinado, mas construído indivi-
dualmente a partir da maneira que ele enxerga essas interações sociais. Nesse viés, 
Freire (1970), já rejeita o processo de ensino e aprendizagem como sendo um pro-
cesso de educação bancária, na qual ocorre um depósito de informações sem qual-
quer indagação do professor ao aluno e propõe uma “prática problematizadora”, na 
qual o indivíduo irá interagir e construir seu conhecimento. 

Enquanto, na concepção “bancária” [...] o educador vai “enchendo” os 
educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática 
problematizadora, vão os educandos desenvolvendo o seu poder de 
captação e de compreensão do mundo que lhes aparece, em suas re-
lações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma 
realidade em transformação, em processo. (FREIRE, 1970, p. 82)

A perspectiva ecológica para o aprendizado de línguas e as 
TDICs

Ecologia é uma disciplina da ciência estabelecida na metade do século XIX e se 
refere à relação entre os seres vivos e o ambiente (ZIGLARI, 2008), e os seres vivos 
entre si. Como nessa relação existe um organismo vivo e independente, não é pos-
sível se prever todas as interações desses agentes, o que as torna essas interações 
complexas e singulares.  Van Lier, (2004b) define que a perspectiva ecológica aplica-
da ao ensino de línguas “não é somente uma teoria ou método de ensinar, pesqui-
sar ou de aprendizagem, mas uma visão de mundo, uma forma de ação no mundo 
que impactua em como conduzimos nossas vidas, como nos relacionamos com o 
ambiente e, ainda, como concebemos o processo de aprendizagem”. Dessa forma, 
entendemos que a perspectiva ecológica aborda a relação presentes no processo 
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de aprendizagem, entre a percepção, a interpretação e a ação dos professores e dos 
aprendizes, naquilo que é oferecido e combinado para a produção de ambiente de 
aprendizado, considerando a natureza multifacetada das interações e uso da língua, 
uma rede interdependente entre todos os elementos, não só no nível social, mas, 
também, no físico e no simbólico (VAN LIER, 2010).

Por conseguinte, faz-nos remeter ao conceito de affordance previamente in-
troduzido por Gibson (1971) e retomado por Van Lier (2004a, p. 91), que define af-
fordance como “aquilo que está disponível para a utilização da pessoa”, ou “algo 
com potencial para a ação e que emerge quando interagimos com o mundo físico, 
social e simbólico”. Da mesma forma, Paiva (2010) apresenta que as precondições 
para que o propiciamento 2 emirja são percepção, interpretação e ação, em um ciclo 
contínuo de reforço mútuo” (VAN LIER, 2004, p. 92), sem considerar os processos 
sensoriais, cognitivos e afetivos separadamente, mas interrelacionados. A Figura 01 
é uma representação  da relação dessas precondições trazidas por van Lier (2004) e 
traduzida por Paiva (2010, p .03).

 

Figura 01: Propiciamento (PAIVA, 2010, p. 03)

2. Em seu artigo, a autora apresenta "propiciamento" como tradução para o termo "affordance".
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Quando pensamos na língua, também vemos essa relação não linear e inter-
relacionada apresentada. Transpondo esse pensamento para a aprendizagem de 
língua estrangeira, Paiva (ibidem p. 03) ainda esclarece que “os propiciamentos sur-
gem da participação e do uso e as oportunidades de aprendizagem surgem como 
consequência da participação e do uso”, ou seja, como o aprendiz percebe essa 
oportunidade, interpreta e age de forma para aprender a língua. 

Muito embora esse processo seja pessoal e diferente entre os aprendizes, ve-
mos ainda que a motivação, o agenciamento e autonomia do aprendiz são outros 
propiciamentos  determinantes na aprendizagem daqueles que ativamente atuam 
nesse processo, ou seja, cabe ao aluno perceber a possibilidade no ambiente para 
ser responsável pela sua aprendizagem e, também, do professor fornecer essa 
oportunidade, reforçando a interdependência entre todos os elementos envolvidos 
no processo de aprendizagem.

Paiva (2006), relembrando as palavras de Benson (1997), define que autono-
mia é um “conceito complexo e multifacetado” e acrescenta, ainda, que autonomia 
“é um sistema socio-cognitivo porque ele envolve não somente os estados e pro-
cessos mentais individuais, mas, também, a dimensão social”, reiterando a relação 
presente entre o ambiente e o aprendiz, trazida por van Lier (2004) na perspectiva 
ecológica. 

No que se refere ao desenvolvimento da autonomia no processo de aprendiza-
gem, vemos que a possibilidade de utilização e o impacto das TDICs é inquestioná-
vel, uma vez que  ela proporciona novas possibilidades de interações e opções para 
se promover a autonomia. 

Abordagem do Inglês instrumental e para fins acadêmicos 

É impossível abordarmos abordagem de Inglês para Fins Acadêmicos (EAP) sem 
falarmos sobre a Abordagem para Fins Específicos (ESP), uma vez que o primeiro é 
uma ramificação do segundo. 

A abordagem de ESP surgiu no fim da década de 70 com a grande demanda 
aos departamentos de Letras Anglo-Germânicas, ou de Línguas Modernas por cur-
sos especializados para departamentos de ciência pura e aplicada. 
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Hutchinson e Waters (1987, p. 6-8), apontam que as possíveis razões para o 
surgimento do ESP são a) a expansão do inglês como língua para ciência, tecno-
logia e comércio, após a Segunda Guerra Mundial; b) a revolução do campo da 
linguística que trouxe novas ideias sobre o ensino de línguas, principalemente a 
mudança do foco do ensino na gramática para uma comunicação contextualizada 
e com necessidades e características e; c) o foco no aprendiz, proporcionando o 
desenvolvimento de cursos que consideravam as  necessidades as a área específi-
ca de estudo de cada um. 

Portanto, o Inglês para Fins Específicos centraliza os recursos linguísticos da 
língua para um programa de ensino em concordância com as necessidades dos 
aprendizes, ou seja, “Me diga para quê você precisa de Inglês que eu digo qual 
Inglês você precisa” (ibidem, p. 08),

Ainda, na tentativa de mapear as deferentes ramificações do ensino de In-
glês, os autores elaboraram uma árvore sobre o ensino da língua inglesa (Family 
tree ELT). Nessa árvore são demonstradas as diferentes ramificações do ensino de 
Inglês, a partir da “raíz” do ensino da língua e da “raíz” do ensino à partir da comu-
nicação. Ainda, é demonstrado a ramificação do ESP para propósitos profissionais 
(EOP) ou acadêmicos (EAP), a qual ainda se ramifica para as áreas de tecnologia, 
economia, ciências e demais áreas.

Flowerdew e Peacock (2001, p. 8) e Jordán (1997, p. 01), pontuam que EAP 
pode ser definido como ensinar Inglês com o objetivo de facilitar a pesquisa e os 
estudos naquela língua. Entretanto, Hyland e Hamp-Lyons (2002, p. 02), definem 
que EAP “se refere à pesquisa e instrução que foca nas necessidades e nas práti-
cas comunicativas de um grupo específico em contextos acadêmicos”. Da mesma 
forma, Gillet (1996) advoga que o primeiro passo é levantar quais são as necessi-
dades acadêmicas desses aprendizes e, depois, quais são as habilidades que eles 
irão necessitar para atingir tais objetivos, para que, assim, tenha-se um programa 
de estudos que nas coerente com esses objetivos e necessidades específicas des-
ses aprendizes.
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A andragogia

Para Knowles (1968, 1980), Andragogia é “a arte e a ciência de ajudar os adultos 
a aprender, em contraste com a pedagogia como a arte e ciência de ensinar criança”. 
Neste sentido, a partir da definição presente nas obras de Knowles, outros autores 
definem Andragogia como “uma didática diferenciada para contemplar os aspectos 
do indivíduo maduro” (APOSTÓLICO, 2012), ou “filosofia, a ciência e a técnica da edu-
cação de adultos” (CAVALCANTI; GAYO, 2006).

Em diversas obras, Knowles (1968, 1980, 1984, 1990a e 1990b) apresentou os 
principais pressupostos do modelo de educação andragógico e contrastou com os 
contidos nos pressupostos do modelo pedagógico tradicional, o qual se alicerçam 
no fato de que a criança está ainda construindo suas estruturas de conhecimento, 
enquanto o adulto já desenvolveu muitas delas, porém nem sempre desenvolvidas 
a partir de uma lógica racional ou científica, sistematizada para toda a população, 
mas a partir de experiências individuais que o estimulam a aprender.

A pesquisadora portuguesa Sônia Mairos Nogueira apresenta uma versão sin-
tetizada dos pressupostos estabelecidos nas obras Knowles, em uma visão mais 
objetiva e de ordem prática, e que pode-se verificar que a distinção entre a atuação 
de um pedagogo e um andragogo resulta da aplicação do método pedagógico apli-
cado. Enquanto o pedagogo aplica o modelo pedagógico tradicional, o andragogo 
busca fazer com que os aprendizes responsabilizem-se pelas suas próprias apren-
dizagens. 

Portanto, o modelo andragógico, ao longo da obra de Lindeman (1926), Knowles 
(1968, 1980, 1984, 1990a e 1990b) e os outros autores citados (NOGUEIRA, 2004), ba-
seia-se em 4 premissas fundamentais para um aprendizado direcionado a adultos e 
que justificam sua aplicação nessa pesquisa. O aprendiz adulto 1) aprende melhor 
a partir de experiências reais, tarefas e problemas de que se depara; 2) necessita 
saber o motivo pelo qual devem aprender determinado assunto; 3) encara a apren-
dizagem como resolução de problemas; 4) aprendem melhor quando o assunto 
possui valor imediato e significativo, portanto, os motivadores mais potentes para a 
aprendizagem são internos, oriundos de experiências de vida.

Vemos, dessa forma, que Andragogia pode ser entendida como um modelo 
pedagógico que se preocupa com a relação de ensino e aprendizagem do indiví-



60

XXVI Jornada do Gelne

duo social adulto, buscando pensar estratégias que o auxiliem a alcançar um sa-
ber emancipatório (FREIRE, 1970) ou como Lindeman (1926, p. 70) coloca quando 
relacionando a educação com seu papel libertador ao indivíduo:  “Liberdade é uma 
realização, não um não um presente. Nós não adquiridos liberdade - nós crescemos 
em direção à liberdade”.

Muito embora as comparações feitas em relação à andragogia versus a pedago-
gia, pensamos que  essa divisão é apenas indicativa, pois observamos que muitos 
dos pressupostos da pedagogia tradicional podem ser empregados no modelo an-
dragógico, uma vez que nos deparamos com alunos dependentes e habituados aos 
moldes da educação tradicional.

A coleta dos dados

Foi realizado um minicurso de 11 semanas, de forma semipresencial basean-
do-se na metodologia de SAI a alunos do programa de pós-graduação do curso de 
Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, da Universidade Federal 
de Uberlândia os quais necessitam de uma certificação de língua estrangeira para 
cumprimento da exigência do programa.

As atividades virtuais foram compostas de roteiros semanais de estudos que  
continham links para vídeos e sites para a realização de exercícios síncronos sobre 
os tópicos abordados, como pré-aula e, ainda, atividades práticas de interpretação 
de textos do curso INGREDE, elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), como autividades para realização em sala de aula.  Como ferramenta de 
gerenciamento e fonte repositória dos roteiros das atividades foi utilizada a plata-
forma PBWORKS. 

Ainda, foi utilizado a ferramenta Google Formas para preenchimento dos for-
mulários inicial e final e do diário do aluno, formulário de Cornell.
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Algumas análises

Ao analisarmos os dados preliminares que surgiram até a elaboração do pre-
sente trabalho, pode-se verificar que os participantes se apropriaram da metodo-
logia de SAI em sua totalidade, o que trouxe um resultado não esperado a essa 
pesquisa. Alguns participantes - cerca de 2/3 - desistiram do minicurso, mesmo com 
a exigência da certificação do programa, alegando que não dispunham de tempo 
para a realização das atividades de pré-aula.  

Entendemos, entretando, que seja uma resisdência a um novo modelo de 
aprendizagemativa ativa e direcionada ao aluno, reforçando a cultura instituída de 
uma instrução passiva a que eles já estão habituados.

Mesmo com esse resultado inesperado, os participantes que concluíram o 
minurso trouxeram outros resultados positivos. Um deles foi demonstrando um 
exemplo da relação apresentada por van Lier (2004) para o propiciamento na apren-
dizagem, em que o aprendiz ativo estabeleceu relações dentro de seu ambiente de 
aprendizagem e, também, com o ambiente. Dessa forma, reapresentado na figura 
02 o diagrama trazido pelo autor com o acréscimo das informações trazidas pela 
participante, em relação ao aprendizado de afixos.

Figura 02: Efetivação do ensino e aprendizagem
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Outros se referem à apropriação das TDICs pelo professor como recurso pe-
dagógico, pois todos os participantes informaram que acreditavam que era possível 
aprender uma língua adicional mediado pelo computar e que fazem uso das TDICs 
em suas práticas pedagógicas. Pensamos que, por essas informações, estamos nos 
aproximando do defendido por Bax (2003), e tornando as TDICs transparentes ao 
universo escolar.

Acreditamos que novas constatações ainda iram surgir no decorrer da aplica-
ção da referida pesquisa.
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ComuniCação individual

O ENSINO DE PRONÚNCIA DO ESPANhOL NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ANÁLISE E PRÁTICAS 
POSSÍVEIS

CARLA AGUIAR FALCÃO (IFRN)

Introdução

O constante movimento da vida se vê cada vez mais acelerado pelos gran-
des avanços científicos e tecnológicos que permeiam nosso cotidiano e influenciam 
nossas relações e ações. No cenário educacional, mais especificamente, as novas 
tecnologias impulsionaram uma importante e crescente modalidade de ensino: a 
educação a distância (EaD). Entretanto, este impetuoso desenvolvimento da edu-
cação a distância nem sempre vem acompanhado de condições adequadas para o 
enfrentamento crítico de suas metodologias e ferramentas. 

Considera-se fundamental para a formação de professores de língua estran-
geira, foco dessa pesquisa, pensar em um ensino que possa promover o desenvol-
vimento das quatro habilidades linguísticas:  ouvir, falar, ler e escrever. Ainda que o 
ideal para uma aprendizagem equilibrada e completa seja trabalhar de modo inte-
grado essas habilidades, as de escrita e leitura costumam ser as mais privilegiadas 
nas aulas de espanhol como língua estrangeira (E/LE1). No entanto, concordamos 
com Baralo (2000) quando afirma que, para um aprendiz de E/LE, a habilidade de 
produção oral é o principal objetivo de seu estudo. Embora a advertência da autora 
seja referente à educação presencial, entende-se que ela também pode se estender 
ao ensino a distância. 

1. Neste trabalho usar-se-á o termo Língua Estrangeira (LE) em uma perspectiva referente ao ensino e 
Segunda Língua (L2) quando for relativo a modelos cognitivos de produção oral, em consonância com 
os autores de cada área.
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É nesse contexto que surge a necessidade de desenvolver habilidades também 
específicas, referentes a atividades de produção e compreensão oral para se alcan-
çar a inteligibilidade nas comunicações. São muitos os conhecimentos linguísticos 
que o aluno tem que dominar para o alcance desse objetivo. Dentre estes, figuram 
o lexical e o gramatical. No entanto, os aprendizes muitas vezes sentem dificulda-
des para comunicar-se devido à falta de domínio da pronúncia, um dos principais 
suportes da língua oral. 

Vale ressaltar que, se o professor, mesmo frente a seus alunos, com várias 
possibilidades de promover a interação oral e desenvolver a proficiência de seus 
alunos, apresenta dificuldades para trabalhar a pronúncia, na EaD a situação pode 
ser ainda mais complexa, uma vez que o material utilizado traz o conteúdo prefixa-
do, o que substitui de certa forma a figura do professor (BOSCH, 1996). Ou seja, o 
ensino à distância é, na maioria dos casos, fundamentalmente baseado em leitura 
de materiais impressos disponibilizados em um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA), com limitada interação entre professores e alunos.

Conscientes da importância do desenvolvimento da pronúncia dos alunos, que 
serão futuros professores de espanhol, acredita-se que essa aspecto da produção 
oral é possível de ser trabalhado em ambientes virtuais de aprendizagem a partir da 
utilização de tarefas voltadas para esse fim. Partindo-se dessa premissa, o objetivo 
deste trabalho é verificar o tratamento dado ao ensino de pronúncia nas aulas de 
espanhol como língua estrangeira do curso de Licenciatura em Letras Espanhol a 
distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN) e elaborar uma proposta para um ensino de pronúncia que possibilite 
o desenvolvimento das habilidades orais dos alunos.

Educação a distancia (EaD): potencialidades e desafios

Com o progresso a cada época dos meios e tecnologias de comunicação, vê-se 
iniciar e ganhar força a educação a distância (EaD). Com o apoio desses recursos, 
a educação pode ver-se sem fronteiras ou limites. Ela pode alcançar lugares mais 
longínquos e propagar conhecimentos de modo global, facilitando a formação de 
pessoas independente do lugar de origem, idade, ocupação ou tempo. Educação a 
distância é, pois, nas palavras de Moore e Kearsley (2011, p.02),  o aprendizado pla-
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nejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo 
técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação por meio de 
várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. 

A adesão e o incentivo a ações de educação a distância se definem, nos dias 
atuais, como uma resposta às necessidades de formação, capacitação e aperfeiçoa-
mento daqueles que desejam complementar seus estudos ou buscam ajustar-se ao 
mercado de trabalho. A EaD avança motivada a democratizar o acesso à educação 
de uma demanda crescente e numerosa que necessita formação adequada, somen-
te possível com a distância física, comunicação diferida e flexibilidade de horários 
propiciados por essa modalidade de ensino, o que não ocorre normalmente na edu-
cação presencial. Dessa forma, 

a EaD tende doravante a se tornar cada vez mais um elemento regular e 
necessário dos sistemas educativos, não apenas para atender a deman-
das e grupos específicos, mas com funções de crescente importância, 
especialmente no ensino pós-secundário, ou seja, na educação da po-
pulação adulta, o que inclui o ensino superior regular e toda a grande e 
variada demanda de formação contínua gerada pela obsolescência ace-
lerada da tecnologia e do conhecimento (BELLONI, 2002, p.152).

Embora se reconheçam as benéficas e importantes consequências do uso de 
novas tecnologias para a educação, é importante ter-se discernimento sobre as mu-
danças e desafios que isso também promove, para evitarmos um preconceito con-
tra novas tecnologias nos processos educacionais, além” de uma visão de panaceia 
para a cura de todos os males educacionais” (MOTA, 2009, p.299). Como todo mode-
lo educacional, a educação a distância também apresenta alguns desafios, como o 
pouco contato do aluno com o professor ou tutor; a necessidade de mais dedicação 
e empenho do aluno pelo caráter primordialmente autodidata do ambiente; a im-
portância de ter-se conhecimentos sobre como manejar os materiais adotados pelo 
seu viés tecnológico, dentre outros. 

Na EaD, o aluno precisa estar consciente da necessidade de assumir e ter con-
trole sobre seu aprendizado, buscando organizar-se e disciplinar-se quanto aos ho-
rários e tempo de estudo, percebendo que agora é sujeito ativo nesse contexto. Da 
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mesma forma, os professores não devem permitir que a distância física motive o 
enfraquecimento da interação e da comunicação com seus alunos. Ademais, é fun-
damental o conhecimento sobre o uso e potencialidades dos recursos disponíveis 
para a EaD, evitando que o desconhecimento de seu manuseio prejudique os pro-
cessos de ensino e de aprendizagem.

Sobre os recursos disponíveis, as Tecnologias Digitais de Informação e Comu-
nicação (TDICs) possibilitaram o surgimento de várias formas de mediatização do 
processo de ensino e aprendizagem à distância. No entanto, ao mesmo tempo que 
surgem como potencialidades, estes recursos podem também representar comple-
xidade para os docentes, pois exigem, além de conhecimento técnico para seu uso, 
novas concepções metodológicas e diferentes estratégias de ensino. Para suplantar 
essas questões, é necessária uma escolha dos meios técnicos considerando não 
somente suas facilidades ou possibilidades de acesso dos estudantes, mas, princi-
palmente, pautando-se em sua eficiência quanto a objetivos pedagógicos e curricu-
lares (BELLONI, 2003).  

Apesar dos desafios e complexidades, autores, em geral, afirmam que a edu-
cação a distancia pode ser tão efetiva quanto a presencial, desde que sejam utili-
zados métodos e tecnologias adequadas; o que significa que é necessária a  inte-
ração entre os alunos e uma retroalimentação por parte do professor  (VERDUIN, 
CLARK, 1991). 

O ensino de línguas e a importância da pronúncia

A pronúncia pode ser entendida como o conjunto dos aspectos articulatórios e 
perceptivos de elementos segmentais (pronunciação de vogais e consoantes) e su-
prassegmentais (entoação, acento, ritmo, pausas, velocidade de elocução) de uma 
língua. Sua importância deriva de sua atuação fundamental no desenvolvimento 
das habilidades orais de produção e compreensão, pois é através do conhecimen-
to sobre como os sons são articulados, suas características, a velocidade da fala e 
particularidades de entoação que os alunos serão capazes de produzir e distinguir 
sons e também estruturas prosódicas do idioma estudado, tornando-o inteligível. 
Ou, pelas palavras de Guerrero (2007, p.15),  “a pronúncia é o suporte da língua oral, 
tanto em sua produção como em sua percepção, o que faz com que outorgue inteli-
gibilidade à produção oral do aprendiz e lhe facilite à compreensão auditiva.”
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A pronúncia abrange, como visto acima, uma série de aspectos linguísticos, 
o que representa, muitas vezes, um desafio para professores e alunos. Os profes-
sores, segundo Macdonald (2002 apud CUNHA 2007, p.33), “evitam ensinar a pro-
núncia por falta de confiança, habilidade e conhecimento sobre o assunto”. Desse 
fato resulta que, na maioria dos casos, o tempo e a atenção dedicada ao ensino de 
pronúncia não é proporcional a sua relevância para a aprendizagem de um idioma, 
nem igual ao dedicado aos outros elementos linguísticos. Pérez trata dessa questão 
quando comenta:

Na prática diária de sua atividade profissional, ao professor de espanhol 
como língua estrangeira lhe preocupa, em primeiro lugar, que o aluno 
aprenda o léxico e as regras morfológicas e sintáticas da língua (penali-
zando todo desvio do ensinado em sala) e, muito em um segundo plano, 
que conheça suas regras fonéticas (não importando, às vezes, certo uso 
desviado delas). Não esqueçamos que, na atualidade, no processo de 
aprendizagem de segundas línguas prima o uso do método comunica-
tivo, no que é primordial a comunicação a nível oral. (Pérez, 1990, p.61)

O ensino comunicativo de línguas visa o desenvolvimento das quatro destrezas 
linguísticas: falar, ouvir, ler e escrever, a partir do uso da língua em situações reais de 
comunicação. Esse método enfatiza também a importância do significado e valoriza 
a interação nos processos comunicativos. Fernández (2007, p.18) afirma que  “a prá-
tica da pronúncia é considerada como atividade secundária, inclusive irrelevante, 
nos currículos orientados comunicativamente: se é possível conseguir a inteligibili-
dade e uma certa fluidez nas trocas comunicativas, pouco importa que se alcance 
ou não a propriedade fonética nas emissões.” Uma boa pronúncia é considerada, 
pois, como um acessório da oralidade, em que erros de pronúncia são muitas vezes 
desconsiderados se não prejudicarem a compreensão.

É fundamental, logicamente, que a pronúncia possibilite a produção por parte 
do falante e a compreensão por parte do ouvinte, permitindo, assim, a comunica-
ção. Mas não se pode, porque se logrou a inteligibilidade, desrespeitar as regras 
fonéticas e fonológicas da língua. O ensino de pronúncia que se deve pretender está 
bem definido por Fernández quando declara:
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[...] é imprescindível que o professor inclua a boa qualidade da pronúncia 
dos alunos entre os objetivos fundamentais a que se há de encaminhar 
seu trabalho docente. Se há de aspirar por princípio o mais alto grau de 
precisão e esmero, mas, claro está, a hora de fixar a ênfase que deverá 
conceder à pronúncia dentro de um programa, o professor necessaria-
mente terá de ter em conta as variações individuais e psicológicas dos 
alunos, a língua materna de que parte, e os fatores sociais, culturais e 
educativos que rodeiam em cada caso ao processo de aprendizagem. 
(FERNÁNDEZ, 2007, p.100)

O objetivo do ensino de pronúncia tem que ser a inteligibilidade, o êxito da co-
municação, sem necessariamente almejar a pronúncia de um nativo, mas respeitan-
do o contexto de ensino e a individualidade do aluno, sem também transigir com os 
erros pela compreensibilidade. Assim que promover o desenvolvimento das habili-
dades orais requer repensar o ensino da pronúncia nas aulas de língua estrangeira 
e reconhecer a sua importância desde o início do curso para que os alunos não che-
guem aos semestres avançados com dificuldades de pronunciação. Desse modo, 
deve fazer parte dos conteúdos programáticos de qualquer currículo de cursos de 
línguas e receber a mesma atenção que recebem os demais conteúdos linguísticos, 
cabendo ao professor, auxiliado por um bom material didático, introduzi-lo em sala 
de modo contextualizado, buscando promover uma comunicação inteligível. 

Ensino da pronúncia: análise do ambiente virtual de 
aprendizagem e do material didático 

Tencionando verificar o tratamento dado à pronúncia no curso de Licenciatura 
em Letras Espanhol do IFRN, analisou-se o ambiente virtual de aprendizagem do 
curso, o moodle, considerado como a sala de aula do curso, e o material didático 
utilizado com foco nas propostas de trabalho para o desenvolvimento da pronúncia.

A pesquisa foi realizada na disciplina de Língua Espanhola II, no semestre 
2015.1. A professora da disciplina era auxiliada por 4 tutores, que colaboravam es-
clarecendo as dúvidas dos alunos e corrigindo as atividades propostas no ambiente, 
e assistiam a 116 alunos matriculados. O livro didático adotado na disciplina foi ela-
borado especialmente para o curso e segue o padrão adotado pela Instituição, com 
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identidade visual própria, que faz referência ao universo latino-americano, com uso 
recorrente de imagens, e tem o intuito de aproximar os conteúdos e as atividades 
dos aprendizes, buscando estabelecer um diálogo. 

A análise do material didático permitiu identificar uma única proposta para 
o trabalho com a pronúncia. Em uma de suas páginas apresentava um pequeno 
quadro que trazia a definição de sonidos agrupados e sirrema, com um exemplo (ver 
figura 1).  

Figura 1 - Conteúdo de língua espanhola II 
Fonte: Barreto (2012, p.16)

Para a prática do conteúdo, sugere que o aluno pronuncie alguns grupos fônicos 
considerando o conteúdo estudado (ver figura 2), mas não faz nenhuma recomen-
dação sobre como fazer a atividade, tal como gravá-la ou não e tampouco promove 
uma relação entre o conteúdo fonético e os demais conteúdos vistos na unidade. 
De acordo com Celce-Murcia (1987), o tratamento de questões referentes à fonética 
deve ser baseado em uma prática de pronúncia atrelada a todas as atividades rea-
lizadas, sejam estas de gramática, de léxico, ou de qualquer outra natureza e, pela 
análise do livro, não foi identificada uma proposta para o exercício da pronúncia 
apoiado em uma prática integrada. Apesar de o material didático apresentar essa 
atividade para a prática da pronúncia, a professora não a realizou com os alunos.
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Figura 2 – Atividade de língua espanhola II
Fonte: Barreto (2012, p.20)

Com relação ao ambiente virtual de aprendizagem, não foi observado nenhum 
intento por parte da professora ou tutores em desenvolver a pronúncia dos alunos. 
Embora o livro analisado traga uma seção de compreensão auditiva e essas duas 
propostas de atividades de pronúncia, não se exige o cumprimento do que é pro-
posto nessas seções e há uma clara predominância de atividades de produção e 
compreensão escrita no ambiente. 

Proposta didática para o desenvolvimento da pronúncia de 
alunos do curso de EaD em espanhol 

Essa proposta didática tem por objetivo reunir sugestões referentes à conte-
údos, procedimentos e atividades que possam contribuir de forma positiva para a 
prática dos professores de espanhol que lecionam na modalidade a distância e, por 
conseguinte, para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de pronúncia.

Ressalta-se aqui que não se tem, no entanto, a pretensão de abranger tudo o 
que diz respeito à pronúncia do espanhol. Para a elaboração da proposta, baseou-
se nas dificuldades observadas no moodle, nas deficiências percebidas na análise 
do livro didático e em alguns pontos discutidos no trabalho. As proposições aqui 
apresentadas devem servir aos professores como um banco de sugestões do qual 
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podem selecionar e adaptar as idéias que estejam mais adequadas ao seu contexto 
de trabalho.

Estabelecendo objetivos: o que ensinar

No momento de planejar suas aulas, definir os objetivos do ensino deve ser 
uma questão fundamental para o professor de línguas. No caso específico da pro-
núncia do espanhol, o professor deverá pensar em questões como qual norma do 
idioma vai ensinar e quais conteúdos vão ser estudados de acordo com o nível em 
que ensina.

Sobre a norma a ser ensinada, sugere-se que o professor ensine aquela com 
a qual esteja mais familiarizado, sem, no entanto, apresentá-la como a única forma 
“correta” do idioma ou censurando outras variações apresentadas pelos alunos. Se-
ria apropriado também que o professor apresentasse aos alunos mostras de outras 
variedades dialetais. Sobre isso, concorda-se com as idéias de Carbó et al.:

[...] ainda que em uma primeira etapa talvez seja mais conveniente cir-
cunscrever o ensino de uma única variante, normativa, resulta impres-
cindível contemplar também as variações sociais e locais, especialmente 
as características diatópicas com ampla extensão territorial (seseo/ce-
ceo, yeísmo, etc), não para que os estudantes as incorporem em suas 
produções orais e sim para ampliar seu conhecimento e melhorar sua 
compreensão do espanhol. (CARBÓ, LLISTERI, MACHUCA, MOTA, RIERA, 
RÍOS, 2003, p.172)

Com relação aos conteúdos, defende-se o ensino dos elementos segmentais e 
supra-segmentais da pronúncia. Para a escolha mais específica dos assuntos, suge-
rem-se as seguintes indicações de Llisterri:
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[...] no momento em que o professor entra em contato com seus alunos 
se faz de todo imprescindível um estudo de sua interlíngua. Uma vez 
conhecidos, na teoria e na prática, os principais problemas, chega o mo-
mento de estabelecer uma hierarquia dos erros detectados, que levará, 
naturalmente, a programar uma progressão dos conteúdos. (LLISTERRI, 
2003, p.92)

Reforça-se aqui a necessidade da incorporação dos elementos suprassegmen-
tais nos conteúdos programáticos do curso de espanhol a distância, pois é através 
deles que “se transmitem conteúdos significativos que nem o léxico nem a sintaxe 
por si só poderiam proporcionar.” (FERNÁNDEZ, 2007, p.76). Desta forma, todos os 
professores, independente dos semestres em que lecionem, devem incluir em seu 
programa de ensino os elementos segmentais e supra-segmentais de pronúncia do 
espanhol, selecionados conforme a quantidade de conhecimentos que deseja que 
seus alunos adquiram naquele nível de ensino.

Vale ressaltar que conforme os alunos apresentem dificuldades relativas à pro-
dução ou percepção dos elementos da pronúncia, o professor poderá modificar seu 
conteúdo programático inicial.

Determinando contextos: quando ensinar

A definição do momento de ensino da pronúncia pode ser pautada em dois 
aspectos: um relacionado ao nível de ensino e outro referente ao momento da aula. 
Sobre em que níveis de ensino a pronúncia deve ser abordada, concordamos com 
Guerrero (2004, p.226) ao afirmar que “os conteúdos fônicos não se podem dar por 
sabidos de um nível para o outro, porque não é um saber que se aprenda, e sim 
uma habilidade que se adquire para percebê-los e produzi-los”. 

Desta forma, considera-se importante que os professores ensinem a pronún-
cia em todos os níveis, ainda que o livro didático não a inclua em seus conteúdos. 
Para isso, os professores podem complementá-lo com outros materiais ou aprovei-
tar os conteúdos gramaticais, lexicais, culturais ou qualquer outro para introduzir 
elementos de pronúncia em sala de aula.
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Considerando o momento da aula em que devem ser ensinados os elementos 
de pronúncia, sugere-se tratá-los a partir de situações mais espontâneas, como de 
dúvidas de alunos, de explicação ou de realização de exercícios de outros conteúdos 
para o trabalho de seus elementos segmentais e suprassegmentais. Sugere-se que 
o professor trabalhe a pronúncia a partir de atividades elaboradas para outros con-
teúdos para que o aprendiz perceba a validade dos conhecimentos desse aspecto 
para a aprendizagem de uma LE.

Definindo estratégias: como ensinar

Para um ensino de pronúncia eficaz, ademais de saber quais assuntos tratar 
ou em que momento inseri-los, o professor precisa também definir de que modo 
irá trabalhá-los. Após a análise da interlíngua dos aprendizes e da identificação das 
principais dificuldades dos alunos, propõe-se que o professor estabeleça a seguinte 
progressão de atividades, dividida em três fases didáticas, conforme assinala Fer-
nández (2007): atividades de percepção, prática controlada e prática livre.

A primeira fase, ou de percepção, refere-se ao uso de práticas auditivas, para 
que o aluno possa conhecer o sistema fonológico da nova língua. Corresponderia 
à fase de sensibilização dos alunos para os novos sons que se apresentarão a eles. 
Olivé (2004) confirma a importância desse momento ao declarar que “dificilmente 
nossos alunos poderão produzir adequadamente um som da língua estrangeira se 
não são capazes, primeiramente, de discriminá-lo auditivamente.”

As atividades auditivas utilizadas nessa fase devem privilegiar estruturas sim-
ples da língua, a partir do uso de palavras isoladas ou frases curtas tanto para a 
prática dos elementos segmentais quanto para os dos suprassegmentais. Por ser a 
primeira fase de ensino da pronúncia, recomenda-se uma maior dedicação a esta 
etapa de percepção no nível inicial. Isso não significa, no entanto, que ela não seja 
importante durante todo o processo de aprendizagem da língua espanhola. Nos 
níveis mais avançados, a fase de percepção pode ser útil para se apresentar aos 
alunos outras variedades dialetais do idioma, por exemplo.

Após a fase de percepção, deve-se passar ao momento de realização de prá-
ticas controladas. Para isto, o professor deve propor aos seus alunos atividades de 
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imitação ou reprodução de enunciados que estejam inseridos em contextos comu-
nicativos significativos. “Os alunos deverão repetir frases que contenham o som es-
tudado para ir habituando-se à sua articulação dentro da cadeia falada. Em nenhum 
caso deveríamos nos restringir à repetição dos sons isolados.” (SÁNCHEZ, 1975 apud 
SACRISTÁN, 1997). Nesta fase, o professor deve buscar os contextos lexicais e gra-
maticais mais adequados ao nível dos alunos e aos conteúdos de pronúncia que 
queira trabalhar.

A terceira fase corresponde à utilização dos elementos de pronúncia em situa-
ções comunicativas espontâneas e significativas, a partir das quais o aluno poderá 
verificar a “interdependência entre a forma fônica e o conteúdo semântico nos in-
tercâmbios comunicativos reais.” (FERNÁNDEZ, 2007, p.169, tradução nossa). Deste 
modo, os alunos deverão utilizar seus conhecimentos em situações diferentes da-
quelas comumente propostas nos livros didáticos e realizadas em sala de aula pelo 
professor, nas quais criam produções artificiais e idealizadas da língua, muitas vezes 
incoerentes com a realidade de fora de sala de aula.

Ainda segundo Fernández (2007), as oportunidades para o trabalho de ativida-
des de pronúncia relacionadas à produção ou percepção de seus elementos ocor-
rerão em qualquer classe de produção dos alunos, independente de seu nível de 
domínio do idioma. Desta forma, o trabalho com a pronúncia a partir das três fases 
didáticas apresentadas acima pode ser realizado em qualquer nível de ensino, ca-
bendo ao professor aproveitar os momentos mais oportunos para realizá-lo.

Considerações finais

Com os dados apresentados nessa pesquisa e a partir da proposta didática, 
espera-se contribuir para a melhoria do desempenho docente no que se refere ao 
ensino de pronúncia da língua espanhola a distância. Pretende-se também, cons-
cientizar os professores sobre a importância de se refletir sobre sua própria prática 
docente, visando atuar com mais eficácia em sala de aula. Espera-se, entretanto, 
não restringir os intentos aos sujeitos da pesquisa. Deseja-se que o estudo sirva 
para todos aqueles que lidam com o ensino do espanhol.
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ComuniCação individual

PROPOSTA PARA UM DICIONÁRIO ON-LINE DE 
PRONÚNCIA DO PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA 
FALANTES DO INGLÊS

PAULO ROBERTO DE SOUZA RAMOS (UFRGS/UFRPE)

Introdução

Se não há muito o que se debater sobre a importância de continuo investi-
mento no ensino da língua portuguesa como língua materna nos quatro continen-
tes – Europa, América do Sul, África e Ásia – em que é falada como idioma nativo, 
é possível observar nos últimos anos um crescente interesse global pelo idioma 
português como língua estrangeira em outras partes do mundo(The Portugal News, 
2007). Uma das razões para esse interesse em escala mundial é possivelmente o 
status do Brasil como potência econômica do século 21 e o fato de ser o país uma 
enorme força econômica e industrial na América Latina. Mesmo falantes do portu-
guês europeu, como a presidente da Sociedade Internacional de Português Língua 
Estrangeira (SIPLE), concordam que o “Brasil puxa muito esse interesse” (Mendes, 
2012). Há, no entanto, outras razões para se aprender o português. Cerca de 230 
milhões de pessoas falam a língua, mais de 190 milhões dos quais somente no Bra-
sil. Na Europa, ele é o terceiro idioma mais falado depois do inglês e do espanhol; e 
junto com este último, é a língua que mais cresce no continente europeu. Estima-se 
que nos Estados Unidos vivam 1.3 milhões de falantes nativos do português entre 
Brasileiros, Africanos e Portugueses, especialmente na região da Nova Inglaterra 
no nordeste do país (WhyLearn Portuguese?, 2015; Portuguese|MIT Global Studiesan-
dLanguages, 2015). Nesse contexto, existe muita demanda por profissionais e por 
ferramentas de ensino que facilitem o trabalho desses educadores e o aprendiza-
do dos estudantes. Costas (2012) fala de um interesse recente nas universidades 
americanas pelo português; interesse esse que gerou naquele país uma demanda 
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não atendida por mais professores, livros didáticos e, de interesse particular para o 
presente estudo, dicionários especializados. 

Além de dicionários terminológicos e outros voltados para aprendizes, há na 
busca por ferramentas educacionais adequadas às novas demandas espaço para 
uma obra de referência voltada para a pronúncia do português, visto haver uma 
lacuna nesse aspecto dicionarístico1. Departamentos e divisões de línguas estran-
geiras de universidades de grande porte, tais como a Universityof Iowa e a Duke Tri-
nity College of Arts &Sciences, que têm programas voltados ao ensino do português, 
podem ganhar muito com a elaboração de mais ferramentas para o processo de 
ensino/aprendizagem. A elaboração de um dicionário on-line de pronúncia do por-
tuguês brasileiro cobriria parte dessa demanda crescente por mais ferramentas de 
ensino do português e também preencheria a lacuna existente. 

Por outro lado, o significativo número de falantes de língua portuguesa que vi-
vem nos Estados Unidos e o interesse daquele país e do Reino Unido pelo português, 
assim como a quantidade de cidadãos americanos que vêm tentar a sorte no Brasil 
(Bom Dia Brasil, 2011) fizeram com que os anglófonos fossem o público-alvo deste 
desenho de dicionário on-line de pronúncia do português, posto que um dos pro-
cedimentos básicos em lexicografia é determinar para quem o dicionário é voltado, 
posto que isso implica decisões macro e microestruturais.

Crystal (2005, p. 210) define dicionário como “um livro de referência que lista 
as palavras de uma ou mais línguas, geralmente, em ordem alfabética, juntamente 
com informações sobre sua escrita, pronúncia, classe gramatical, significado, his-
tória e uso”.2 Essas informações podem torná-lo atraente para estudantes de uma 
dada língua que queiram usá-lo como ferramenta de aprendizado e para professo-
res, ao seu turno, como instrumento de ensino. Um dicionário pode ser usado por 
um consulente como fonte de novas palavras para a produção de um texto, como 
ocorre com os chamados dicionários escolares; ou como guia para uma pronúncia 

1. Até a elaboração deste artigo, não havia disponível no mercado um dicionário voltado exclusivamen-
te a questões de pronúncia do português em geral ou no português falado no Brasil, em particular.

2. [A dictionary is a reference book that lists words of one or more languages, usually in alphabetical 
order, along with information about their spelling, pronunciation, grammatical status, meaning, history, 
and use.]
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tida como adequada. A pronúncia das palavras é, em geral, apresentada por meio 
de transcrições fonéticas, usando-se o Alfabeto Fonético Internacional (AFI), ou uma 
aproximação desse alfabeto, por meio da utilização de letras do idioma do públi-
co-alvo do dicionário.  O AFI pressupõe um conhecimento de seus símbolos para 
sua adequada interpretação e uso; já as aproximações feitas com letras do alfabeto 
são exatamente isso – aproximações. Muitas vezes elas não conseguem dar conta 
dos fonemas que não fazem parte do repertório fonético-fonológico da língua do 
aprendiz. Por exemplo, o som representado na escrita do português pelo encontro 
consonantal <lh>, como na palavra <melhor>, é fonte de dificuldade de pronúncia 
para falantes do inglês por não fazer parte do repertório de sons comumente en-
contrados em sua língua.  Um dicionário de pronúncia interativo com amostras de 
áudio apoiado em transcrições fonéticas e que, ao mesmo tempo, traga explicações 
de como proceder para a articulação dos sons da língua-alvo pode facilitar a busca 
do aprendiz pela forma adequada de pronunciar uma dada palavra. 

No mundo anglófono, existe uma oferta variada de dicionários de pronúncia, 
muitos deles representando as vertentes mais hegemônicas do inglês no mundo: 
o General American (GA) e o BBC English3. Entre eles, um dos mais populares é o 
Longman Pronunciation Dictionary (LPD), de autoria do professor e foneticista bri-
tânico John C. Wells, que traz mais de 225.000 pronúncias, além de exercícios de 
percepção e produção de fala. Já estudantes do português como língua estrangei-
ra no Brasil não contam com essa riqueza de material de referência para a solução 
de dúvidas ou problemas relativos à pronúncia. De fato, não temos sequer um 
dicionário para aprendizes do português (Learner’sdiciotionary), quanto mais um 
que trate de pronúncia e que tenha falantes do inglês em mente. Não sequer um 
dicionário de pronuncia para falantes nativos, talvez pela suposta homogeneidade 
do nosso idioma.

3.‘General American’ pode ser traduzido por ‘Americano Geral’, enquanto que o ‘BBC English’ é o ‘Inglês 
da BBC’. Neste texto, usamos o termo BBC English para designar a forma inglesa tida como padrão de 
pronúncia, em vez de ReceivedPronunciation (RP). Roach (2012, p.3) afirma que o termo RP é ultrapassa-
do e enganoso e que usar essa designação para significar uma forma que é ‘aceita’ e ‘aprovada’ implica 
dizer que as outras não são aceitas e aprovadas. O termo BBC English traz a carga de língua-padrão de 
RP, mas não o seu preconceito linguístico.
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Weinrich (1979) defende que a nossa época exige um ‘dicionário linguístico’. 
Linguístico aqui no sentido de uma obra que tenha sido o resultado de escolhas ba-
seadas no rigor e nas reflexões das ciências da linguagem, explica o autor. Como já 
foi dito, a proposta deste projeto é apresentar o desenho de um dicionário on-line 
de pronúncia do português brasileiro voltado a falantes do inglês. Para a execução 
desse trabalho será necessário um conhecimento prático e teórico de questões re-
lativas aos sistemas tanto do português quanto do inglês; do primeiro, de forma 
mais produtiva, posto que é o objeto desse dicionário. Porém, como a língua de 
apresentação do dicionário será o inglês, será necessário também uma compre-
ensão desse idioma, especialmente no que tange a sua recepção, percepção e pro-
dução do português. Aspectos da Fonética e da Fonologia do português brasileiro 
tratados por diversos autores no Brasil, dos quais se pode destacar os trabalhos 
de Cristófaro Silva (2001) e Bisol (2001) devem nortear as decisões relativas a essas 
áreas. O mesmo pode ser dito sobre aspectos sociolinguísticos. 

A oferta de um dicionário on-line de pronúncia do português voltado para falan-
tes do inglês se coloca em duas frentes. A primeira delasa já mencionada inexistên-
cia no âmbito da língua portuguesa de tal obra de referência voltada exclusivamen-
te para aspectos de pronúncia; a segunda frente testará os impactos lexicográficos 
de tal obra uma vez que se trará para a linha de frente um aspecto, geralmente, 
deixado às margens do trabalho dicionarístico ou muitas vezes nele ignorado, que é 
a pronúncia dos itens lexicais e se discutirá as implicações dessa mudança de foco 
do conteúdo semântico para a forma de se pronunciar os verbetes compilados. So-
bkowiak (2007, p.135) é categórico ao dizer que a parte fonético-fonológica do tra-
balho lexicográfico, ou dito de outra maneira – sua Fonolexicografia – é quase com-
pletamente ignorada. Para explicar isso, cita Landau (2001, p.126), que resume de 
maneira apreciativa as ideias de Hulbert apresentadas nos anos 1950: “Dicionários 
são menos satisfatórios na pronúncia do que na ortografia, significação e etimolo-
gia. O registro da língua falada é algo difícil de se obter, difícil de se transcrever cor-
retamente e sem ambiguidade, difícil de se representar de maneira compreensível  
na transcrição de um dicionário e, na maioria dos casos, de menor interesse, ao usu-
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ário que outros tipos de informação”.4  Já para Gimson (1973, p 115) apud Sobkowiak 
(op.cit) a falta de interesse pelo componente fônico não se justificaria  e argumenta 
que: “ hoje em dia,  quando não se vê mais a fala como uma forma degrada de escri-
ta, a parte de pronúncia deveria receber muito mais importância”.5 Note-se que em 
ambos os casos citados os autores falam de dicionários semasiológicos comuns; a 
tecnologia de um lado e os avanços das ciências focadas nos sons da linguagem de 
um outro fazem com que as visões de Hulbert pareçam de fato anacrônicas. A difi-
culdade parece estar na perspectiva teórica da questão da pronúncia a ser usada 
em dicionário e nisso tanto Gimson quanto Sobkowiak concordam. Por essa razão, 
uma tese voltada exclusivamente ao componente de pronúncia em um dicionário 
visa trazer para frente problemas que eram secundarizadosou ignorados no fazer 
lexicográfico, como o embate entre a prescrição de forma pronúncia a ser seguida 
e as regras fonético-fonológicas6 que poderiam auxiliar  o consulente na busca da 
pronúncia almejada.   

No universo dos dicionários, o papel reservado para oque é comumente cha-
mado de definição é central.  Duran &Xatara (2006) esclarecem que a definição--ou 
a paráfrase explanatória, como preferem especialistas (Bugueno Miranda, 2009) -- é 
um tópico dos mais desafiadores dentro do trabalho lexicográfico e também bas-

4. [Dictionaries are less satisfactory in pronunciation than in spelling, meaning, or etymology. The re-
cord of the spoken language is difficult to acquire, difficult to transcribe accurately and unambiguously, 
difficult to represent understandably in a dictionary transcription, and in most cases of less interest to 
the user than other kinds of information.]

5. [Today, when we no longer regard speech as a degraded form of writing, the pronunciation entry in 
dictionaries[...] should be accorded much greater importance.]

6. Como Sobkowiak (2007) coloca, dicionários não são geralmente vistos como recursos para os quais 
um consulente se volta à procura de regras de uso, sejam sintáticas ou fonético-fonológicas. Dessa for-
ma, quando falo em prescrição de uma forma possível de pronúncia e regras que poderiam auxiliar um 
aprendiz a aprenderefetivamente a L2 me refiro ao que  Sobkowiak (2002) chama de caráter nomasio-
lógico da Fonética Lexicográfica em oposição ao idiográfico da Lexicografia Fonética – a primeira busca 
apresentar as regras do universo fônico pertinente para a lexicografia enquanto que a segunda opta 
por uma listagem das possibilidades existentes, sem se importar com uma estruturação linguística 
além do ordenamento alfabético. No entanto, mesmoapresentando somente as possíveis realizações 
de pronúncia possíveis, Sobkowiak defende que as regras, embora implícitas, estão lá. Assim sendo, 
por que não explicitá-las em outra parte do dicionário que não seja a microestrutura e disponibilizar 
essa informação para uso do consulente-aprendiz que queira ir além da apresentação de um modo de 
articular um item lexical.
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tante abrangente, o que justifica em si o número de trabalhos dedicados a essa 
questão.  Já outros aspectos de um verbete, como classe gramatical ou sua trans-
crição fonética teriam papel de auxiliar naatenção dispensada à paráfrase explana-
tória.  No entanto, o trabalho com um dicionário de pronúncia desloca necessaria-
mente o foco do conteúdo (significado) para a forma (significante), uma vez que a 
ferramenta em questões pressuporia o conhecimento de o que a palavra quer dizer 
e enfocaria a(s) maneira(s) de pronunciá-la. De um certo modo, a forma passa a 
ser o conteúdo. Assim sendo, em dicionário de pronúncia o que a palavra significa 
é algo que somente será usado quando significação e pronúncia estiverem juntas, 
como na atribuição de acento à palavra <caqui> para diferenciar a cor de um tipo 
de fruto. Outra consequência da centralidade da pronúncia é um maior destaque às 
opções de falares cultos e a formas de falar marcadamente regionais que transcen-
dam fronteiras das comunidades em que são faladas7, entre outros aspectos.  

Pressupostos teóricos e metodologia

Por se tratar de uma proposta de desenho de dicionário voltado para aprendizes 
anglófonos interessados na pronúncia do português brasileiro, a pesquisa será bali-
zada por fontesligadas à Lexicografia e à Lexicologia e suas subdivisões pertinentes 
aqui, como a Lexicografia Eletrônica e a Lexicografia Pedagógica. Welker (2008) explica 
que esta última inclui “todos os dicionários concebidos para aprendizes de uma língua 
estrangeira ou uma língua materna”, enquanto que a primeira compreende, grosso 
modo, trabalhos lexicográficos feitos no meio digital, seja em uma mídia concreta 
como o CD-Rom ou em versões totalmente on-line, como o dicionário aqui almejado.

Se não há na literatura disponível sobre o léxico do PBum levantamento sobre 
o vocabulário básico que uma falante escolarizado e efetivamente letrado precisa 
ter para  realizar a leitura de um jornal popular ou eu empregue em uma conversa 

7.  Como falo em fronteiras, uma fonte para verificação dos modos de se pronunciar algo que trans-
cendem as divisas das diferentes regiões do país é o Atlas Linguístico do Brasil (https://alib.ufba.br/), 
que, mesmo estando na fase inicial do seu mapeamento, contando até o momento da redação deste 
projeto, com dois volumes publicados, ainda assim é um obra de referência para a distribuição de pro-
núncias e formas lexicais no território brasileiro.  Se a dúvidas forem especificamente sobre as vogais 
do português brasileiro, dispomos dos achados do PROBRAVO -- Grupo de Pesquisa sobre a Descrição 
Sócio-Histórica das Vogais do Português do Brasil (http://relin.letras.ufmg.br/probravo/)

https://alib.ufba.br/
http://relin.letras.ufmg.br/probravo/
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formal com outro indivíduo que compartilhe de suas características, questões vol-
tadas aos sons do português têm estudos novos e antigos em boa escala . Pode-se 
citar Pádua (1942) e Leite &Callou (2004) para discussões sobre os dialetos do PB de 
maneira ampla; Votre( 1978) sobre o dialeto carioca; Bisol&Collischonn (2010) sobre 
os falares do sul, para se citar apenas alguns. Esses e outros estudos na área de Fo-
nética e Fonologia do português brasileiro e da dialetologia têm gerado respostas 
sobre o universo fônico nas comunidades de fala no nosso país que são passíveis de 
utilização em um trabalho enfocando pronúncia. 

O cuidado no momento de prescrever uma forma de pronúncia como padrão 
nacional ou de como classificar outra como variação regional levará em conta noções 
e achados da Sociolinguística. Há que se compreender que o que se elege como mo-
delo traz em si opções de cunho extralinguísticos, como o poder econômico da região 
em que aquela comunidade de fala se insere. Mollica (2004, p.7) diz que a Sociolin-
guística abarca, em especial, os empregos linguísticos concretos, com destaque para 
os de carácter heterogêneo. Nesse universo de heterogeneidades que é a fala huma-
na, deve-se ter cuidado ao se prescrever uma forma como padrão ou modelo a ser se-
guido.  Outro aspecto a ser levado em consideração aqui é a co-ocorrência de formas 
de pronúncia. Pode-se ouvir a palavra <xerox> com acento tônico na primeira sílaba, 
como XEroxou na segunda, xeROX; pelo Brasil afora pessoas dizem li[kui]dificador ou 
li[ki]dificador. O dicionário de pronúncia terá de dar conta de incluir essa co-ocorrên-
cia, posto que não se trata de uma variação regional, como é o caso do abaixamento 
do vogal pretônica na palavra <Petrolina> – P[ɛ]trolina – na pronúncia pernambucana. 
Na verdade, se formos usar variáveis como frequência de uso ou número de falantes 
que empregam essa pronúncia no país, seríamos levados a incluir essas variedades 
de pronúncia para um dado verbete. 

Outra questão importante é quanto à qual pronúncia será usada como modelo 
para os registros de áudio que serão acessados pelos usuários quando clicarem nos 
ícones referentes às palavras cuja pronúncia buscam saber ou treinar. Normalmente, 
os materiais didáticos trazem registros de áudio das regiões de seus autores, geral-
mente, Rio de Janeiro-RJ e São Paulo-SP. No entanto, a opção pela pronúncia de ape-
nas uma comunidade de fala, digamos da região sudeste ou sul poderá ser substituí-
da por uma gravação com TTS (Text-to-Speech Synthesis) de boa qualidade, mesmo não 
sendo algo comum em Lexicografia Pedagógica, segundo Sobkowiak (op.cit, p.139).
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Contrariamente à situação do inglês, que conta com vastos corpora disponíveis 
para acesso via Internet, como, por exemplo, o COCA (the Corpus of Contemporary Ame-
rican English, http://corpus.byu.edu/coca/), o português do Brasil está na infância de 
um corpus representativo da(s) sua(s) comunidade(s) de fala e o mesmo pode ser dito 
para corpora voltados para língua escrita. O Grupo de Estudos de Linguística de Cor-
pus (GELC) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo é responsável pela criação 
e disponibilização de um corpus com um bilhão de palavras do português brasileiro 
contemporâneo dentro do projeto Corpus Brasileiro. O problema com esse projetoé 
que ele disponibiliza o que se chama na área de corpus geral, que visa ilustrar de for-
ma ampla o léxico de uma comunidade de fala. Para os fins desta pesquisa, teríamos 
de ter corpora montados a partir do léxico contido em jornais, revistas, receitas e 
outros meiospopulares de veiculação de textos escritos. Nesse perfil, temos, na UFR-
GS, o Projeto PorPopular (http://www.ufrgs.br/textecc/porlexbras/porpopular/), que 
busca compilar e disponibilizar um corpus baseado em jornais voltados a um público 
pertencente às camadas populares escolarizadas da população de dois estados bra-
sileiros,  o Rio Grande do Sul, com o periódico Diário Gaúcho e a Bahia, com o Massa!

Os itens lexicais que comporão a macroestrutura devem compreender palavras 
de maior incidência de uso, como atestado em seu aparecimento em jornais e revis-
tas de grande tiragem. Isso poderá ser levantado por meio de busca por tais palavras 
nos corpora disponíveis para o português do Brasil ou, se for o caso, fazer prelimi-
narmente um levantamento por meio do instrumental disponível da Linguística de 
Corpus (Ver BIBER et al, 1998) para definição de quais itens lematizar.  

Um primeiro procedimento a ser feito é a delimitação dos itens lexicais que com-
porão o dicionário. Como no Brasil não se dispõe de estudos que apontem numerica-
mente quantas palavras compõem o vocabulário médio de um falante escolarizado 
comum, julga-se necessário fazer um levantamento independente a fim de se tentar 
responder a essa questão. Num primeiro momento, buscar-se-á um corpus ou corpo-
ra existentes, como os do já citados Grupo de Estudos de Linguística de Corpus (GELC), 
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ou do PorPopular, na UFRGS.  As fer-
ramentas de busca da Linguística de Corpus podem auxiliar no levantamentodo tipo e 
frequência das palavras contidas nesses arquivos.

No que tange à pronúncia, já foi esclarecido que o desenho aqui concebido trará, 
quando for o caso, as pronúncias concorrentes e pronúncias regionais mais ampla-

http://corpus.byu.edu/coca/
http://www.ufrgs.br/textecc/porlexbras/porpopular/
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mente reconhecidas fora de suas comunidades de fala. Para tomada de decisão sobre 
o ordenamento de maneiras possíveis de se pronunciar uma palavra, será necessário 
um levantamento sobre as preferências dos brasileiros no que diz respeito à pronún-
cia de certas palavras por meio de um questionário on-line.

Com relação ao tipo de fala que será usado para fazer a gravação dos clipes de 
áudio dos verbetes lematizados, poderemos aqui optar por uma saída mais simples 
e usar um padrão regional hegemônico nacionalmente, como o português falado 
por comunicadores da grande mídia decapitais como  São Paulo-SP, Porto Alegre-RS 
ou Rio de Janeiro-RS, como ouvido nos jornais televisivos nas TVs abertas. No caso, 
o trabalho seria encontrar alguém que reproduzisse essa falatida como não marca-
da para o registro das pronúncias que seriam incluídas no dicionário on-line.

Outra possibilidade seria a utilização de uma forma amalgamada obtida atra-
vés de um programa de computador do tipo TTS (Text-to-speech); essa interface, 
como a sigla em inglês denota, gera palavras faladas a partir deinput grafológico. 

Uma ferramenta para a escolha e ordenamento de formas co-ocorrrentes no 
dicionário é o questionário de preferência de pronúncia. Esse questionário busca le-
vantar como foi dito a preferência dos falantes quando houver duas ou mais formas 
possíveis e co-ocorrentes de se pronunciar uma palavra. Ele será disponibilizado 
on-line e o respondente, ao acessar a plataforma em que ele está disponível, encon-
trará a forma escrita de uma dada palavra e dois ou mais registros de áudio, cada 
um dos dois quais com espaço para se selecionar uma opção.  

Ainda em relação ao questionário, cabe dizer que o resultado da pesquisa de 
preferência tem por objetivo fazer um ordenamento prévio de palavras com duas 
ou mais realizações possíveis. Variáveis como gênero, idade, escolaridade poderão 
ser mencionadas na parte on-line equivalente a front matter dos dicionários impres-
sosou dentro da microestrutura quando houver clara vinculação entre tais variáveis 
e uma opção por uma dada pronúncia. Por exemplo, em um universo de cem (100) 
respondentes que optaram por [li‘kwidifikɐdor], quarenta (40) tinham mais de 50 
anos. Há indicação de que a variável idade posso ser um dos fatores que norteiam 
a pronúncia com o glide [w]. 

A pesquisa usará uma amostra constituída por falantes escolarizados e efetiva-
mente letrados do português brasileiro conforme classificação do IBGE. Para maior 
detalhamento sobre letramento (Ver Fernandes,2010).
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Com um dicionário on-line de pronúncia usando os recursos disponíveis no uni-
verso virtual da Internet, pode-se fazer uma oferta maior de informações sobre a pro-
núncia de uma dada palavra; não só mais informações, mas também informações 
mais detalhadas para quem tiver interesse em fazer uma consulta mais demorada. 

Como a proposta não é fazer um levantamento exaustivo de pronúncias pos-
síveis nos moldes de um trabalho de geografia linguística, as variações regionais 
que seriam o foco e entrariam na microestrutura do dicionário seriam aquelas re-
alizações que são encontradas de maneira consistente fora de sua comunidade de 
fala geograficamente circunscrita, como no caso de grandes grupos de pessoas que 
migraram de uma região para outra ou simplesmente porque outros falantes são 
rápidos em reconhecer, mesmo que receptivamente que aquela pronúncia é de um 
estado específico. Por exemplo, o advérbio <muito> tem uma forma padrão de pro-
núncia que, excetuando-se contornos fonéticos, pode ser dita como de escopo na-
cional. Entretanto, há uma variedade não padrão encontrada na região nordeste, 
que, por conta de programas televisivos, geralmente de caráter humorístico, ganhou 
proeminência receptiva em outras comunidades de fala fora daquela região. Essa 
forma é realizada como mu[tʃu]. O entendimento aqui seria justificar a inclusão des-
sa realização fonética por ser ela produtiva na fala de indivíduos não escolarizados 
da região nordeste e por figurar nas caricaturas de representação desse falar em-
pregadas por atores/atrizes que buscam imitar essa pronúncia.8 O mesmo poderia 
acontecer com a pronúncia dita sulista da palavra <leite>; além da forma lei[tʃi], com 
a palatalização do /t/, poderia se registrar também lei[te], pois tal pronúncia faz par-
te de forma receptiva do que poderíamos chamas de memória alofônica  mesmo de 
falantes de comunidades de fala que não pronunciam aquela palavra dessa forma, 
seja por meio de estereótipos associados à fala dos habitantes do Rio Grande do 
Sul e Paraná ou, assim como mu[tʃu], por conta de emprego feito por humoristas  em 
programas de rádio ou TV.

Uma forma de se interferir – antes ou depois – nas pronúncias que serão inclu-
ídas neste dicionário e de também se manter a atualidade das mesmas é através do 
que se chama em inglês de user-generatedcontent (UGC), ou seja, conteúdo gerado 

8. Para ser mais informativo, realizações como essa poderão ser precedidas de imputações como uso 
regional ou região nordeste.
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por usuário. Lew (2013) explica que o UGC repousa sobre dois pilares: “a filosofia do 
papel do coletivo das pessoas comuns e a capacidade técnica  de realizar essa filo-
sofia na prática.” Ou seja, os consulentes podem ajudar na reelaboração de formas 
já dicionarizadas ou contribuir para inclusão de outras tantas através, por exemplo, 
de dúvidas encontradas no seu quotidiano. No caso do presente dicionário, além 
dos aprendizes, que podem oferecer contribuições, como dito anteriormente, tanto 
através de dúvidas encontradas na produção oral de certas palavras ou informan-
do sobre variantes que possam ter ouvido no seu dia a dia, há tambéma figura do 
professor de língua, que pode usar o dicionário como parte de suas aulas ou como 
sugestão de auxílio aos seus alunos. Os professores podem fazer um tipo de contri-
buição que seria classificada como leiga do ponto de vista (fono)lexicográfico, mas 
especializada no que diz respeito à parte de aplicação pedagógica do dicionário. Há 
ainda a possibilidade de se ter usuários com conhecimento aprofundado do univer-
so fônico, como fonólogos e foneticistas. 

Esboço da microestrutura do dicionário de pronúncia

Segundo Dapena (2002, p. 135) apud.  Carvalho (2014, p. 122), dicionários são 
constituídos de dois eixos básicos: “una macroestrutura, constituida por todas sus 
entradas dispuestas de acuerdoconun determinado criterio ordenador, junto a una 
microestruturao conjunto de informaciones – tambiéndispuestas de acuerdoconun 
determinado patrón o patrones – que se ofrecen dentro del artículo lexicográfico.” 
Além desses dois eixos, os dicionários também podem dispor de uma medioestru-
tura e de uma front matter. Miranda (2013) explica que medioestrutura é o ‘sistema 
de remissões’, enquanto que para o mesmo autora front matter deve cumprir três 
funções: 1) assinalar o usuário ao qual o dicionário está destinado; 2) a função do 
dicionário e, 3) servir de manual de instruções. 

A microestrutura aqui proposta trará o verbete lematizado seguido de classi-
ficação gramatical e de transcrição fonética conforme a IPA; a transcrição será um 
hipertexto contendo o registro de áudio com a pronúncia da palavra selecionada. 
Outras informações relevantes sobre a pronúncia apresentada poderão ser incluí-
das aqui.
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Exemplo:

Liquidificador. s. m. 1. [likidifikɐ‘dor].  2. [li‘kwidifikɐ‘dor]. 
Notice that in many spoken varieties of the Brazilian Portuguese, 
the final <r> may sound like the <h> in words like house or hit. 

 Como se trata de um dicionário voltado para aprendizes anglófonos do por-
tuguês, os enunciados e demais orientações oferecidas no dicionário on-line serão 
em língua inglesa. Além do grande número de anglófonos de L1 e L2, espera-se 
que a viabilização do dicionário nesse idioma também conte com o fato de o inglês 
ser uma língua internacional, o que possibilitará a falantesde outras línguas estran-
geiras, ainda não fluentes no português, mas com competência em língua inglesa, 
acesso ao conteúdo desse dicionário on-line de pronúncia. 

Considerações Finais

O trabalhado lexicográfico atual compreende os esforços de profissionais de 
diversas áreas que contribuem para otimização da empreitada dos lexicógrafos. Já 
o desenho do dicionário aqui proposto exige que sua base teórica e metodológica 
seja interdisciplinar para resolver alguns problemas prévios que a elaboração de 
uma obra de referência sobre pronúncia para aprendizes do português brasileiro 
apresenta. Para começar, há a inexistência até a data da publicação deste artigo de 
um dicionário para aprendizes no mercadoe também especificamente relaciona-
do a pronúncia vem a questão sobre qual modelo se usar nos registros de áudio. 
Ramos (2016) defende que “há necessidade de se fazer uma prescrição informada 
pelos dados de pesquisas prévias e se falar nos espaços adequados no dicionário 
sobre variação para que o consulente/aprendiz não fique com a impressão errônea 
de que o caráter homogêneo da língua é o que impera”. A opção pela pronúncia, 
ou seja, pela forma não significa os aspectos sociais serão colocados em segundo 
plano. Como a citação anterior deixa claro, a opção por uma maneira de se pro-
nunciar um item lexical deverá ser explicitada de forma que os consulentes saibam 
que aquela maneira de dizer não é a única existente, nem é a melhor ou a pior, mas 
aquela que tem mais prestígio ou a preferida pelos falantes que contribuíram ao 
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responder a pesquisa de preferência. Espera-se que o dicionário didático on-line 
de pronúncia auxilie os consulentes com dúvidas pontuais sobre a maneira de dizer 
uma dada palavra em português, mas também contribua para chamar a atenção-
desses aprendizes através das explicações no guia de pronúncia e nas microestru-
turas sobre a existência de variação no português brasileiro. Existente no português 
e em qualquer outra língua natural.
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Introdução

Durante as atividades realizadas em sala de aula de L2, observou-se um fenô-
meno de contato de língua em que os indivíduos comunicavam-se em espanhol, 
utilizando o vocabulário português, provavelmente devido à semelhança entre os 
idiomas. Faz-se necessário conhecer o fenômeno de contato que existe entre lín-
guas que são tanto de interesse de social como linguístico. Toda língua é decor-
rente do uso que uma determinada sociedade faz dela, para manter a sua relação 
com o mundo, não sendo propriedade de um indivíduo, e constitui-se um fenôme-
no social, cultural, dinâmico, variável e não estático (Abreu; Machado, 2006). 

Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo da linguagem está intimamente 
ligado com sua história e convívio social. Esse aprendizado desperta vários pro-
cessos de desenvolvimento interno que funcionam quando o indivíduo interage 
no seu convívio. O conceito de Krashen de acquisition-learning parece ser influen-
ciado por Vygotsky, que explica o desenvolvimento cognitivo do homem, que ser-
ve como base de aplicação metodológica para o ensino de línguas estrangeiras 
de cunho comunicativo, baseado nas experiências práticas, criando-se ambientes 
multiculturais de convívio (Garcia,2001). 

Na década de setenta, Labov instituiu a sociolinguística como modelo teóri-
co-metodológico que admite essa interação entre língua e sociedade, e concebe a 
variação como parte integrante do sistema linguístico (Moreno,1990). 

Ao se planejar o trabalho sobre interferência de línguas em contato consi-
dera-se que deveríamos começar a solucionar três questões fundamentais para 
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avançar na investigação. Tais questões são:“como, onde e por que fazer o trabalho” 
(Baker, 1992; Fishman, 1995). 

A importância de estudar essas relações das línguas deve-se ao fato de que 
se pode  observar, nos diversos falares que permeiam o contexto social as diversi-
dades das línguas espanhola e portuguesa, que têm sido objeto de estudo, sob a 
perspectiva da sociolinguística, com variações que visa a traçar um perfil linguís-
tico da comunidade, a partir de restrições estruturais e sociais correlacionado a 
uma determinada variável (Llewellyn-Williams, 2011; Moreno, 1998).

No bilinguismo tem-se um fenômeno em que o falante tem a capacidade de 
expressar dois idiomas desde jovem como ocorre em diversas regiões fronteiriças 
do Brasil, regiões da Europa, algumas regiões de países do sul da América, etc. No 
Brasil, o bilinguismo tem uma característica de variação interna do português e 
do espanhol, e há lugares em que o espanhol, por ser mais estável, é usado nas 
esferas públicas e o português, no âmbito doméstico. (Carvalho, 2010).

No norte do Uruguai, existem algumas comunidades como Rivera, Artigas, 
Cerro Largo e Chuí que apresentam o bilinguismo social, em que os falantes têm 
por hábito usar tanto o português como o espanhol alternadamente. Carvalho 
(2010) estudou as duas primeiras comunidades e destaca alguns fatores sociolin-
guísticos no ensino do português nas comunidades bilíngues, a fim de desenvolver 
um ensino através de estratégias pedagógicas e de material didático que respeite 
as diferenças sociolinguísticas e culturais dos alunos, os quais são socializados em 
ambos os idiomas: português e espanhol.

Conforme observado por esse autor (2010), devido à exposição constante aos 
dialetos monolíngues, os bilíngues acreditam falar uma variedade linguística infe-
rior ao português brasileiro e ao espanhol do sul do país; ou seja, uso alternado 
dos idiomas, hábito pejorativamente referido como “portunhol”. Essa alternância 
dos códigos entre duas línguas tem sido estudada, não como algo ruim, mas como 
uma habilidade própria dos indivíduos bilíngues, porque eles podem explorar as 
possibilidades linguístico-estilísticas em ambos os códigos.

Muitos estudantes têm escolhido o espanhol pelo fato desse idioma estar 
mais próximo do português e fácil de se empregar na fala e escrita. As relações 
entre língua e sociedade não são necessariamente tão restritas para que se cor-
responda elemento por elemento, entretanto, pode-se aceitar que, provavel-
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mente, não exista nenhuma comunidade de fala na qual a sociedade não tenha 
absoluta influência sobre a linguagem. É tarefa da sociolinguística examina as 
várias conexões possíveis entre os dois aspectos. Há algum tempo, os linguistas 
comentavam que não existem duas línguas suficientemente parecidas para se 
considerar que representam a mesma realidade social. Tal afirmação supõe um 
reconhecimento do papel crucial que tem a linguagem como transmissor da cul-
tura (Carvalho, 2010).  

Assim sendo, pretendeu-se com este trabalho analisar o comportamento lin-
guístico, no tocante ao léxico de um grupo de estudantes iniciantes do curso de Le-
tras/Espanhol da Universidade de Pernambuco (UPE Campus Mata Norte), a partir 
da fala, por se constatar a não existência de estudos no aspecto ora investigado.

Referencial teórico

Um dos modelos de aproximação de línguas em contato é apresentado por 
Grosjean F. (1982, 1990), que tem um enfoque linguístico e sociolinguístico. O au-
tor aponta os seguintes conceitos fundamentais para estudar o tema da língua em 
contato: a troca da língua, a alternância da língua e a escolha de línguas.

A troca linguística é um processo complexo que implica fatores muito diver-
sos, como sociais, psicológicos, pragmáticos e geográficos. Em 1968, Weinreich, 
Labov e Herzog apontaram os cincos principais problemas com os quais há de 
enfrentar com o estudo da troca: as construções, a transição, a adaptação, a ati-
tude e a consumação (Moreno, 1990). Entre todos estes problemas, toma-se como 
referência de análise o papel da atitude diante da língua (Meyerhof ; Schleef, 2011).

Dentro da sociolinguística, é possível pensar na correção e incorreção grama-
tical, porém na troca da língua há que se considerar uma variável elementar, que é 
a atitude linguística do falante. O problema é que há quase tantas atitudes quanto 
falantes, portanto, estabelecer regras gerais é tarefa difícil (Baker, 1992; Moreno 
Fernández, 1990).  

Freudenberger e Lima (2006) procuraram esclarecer de forma satisfatória 
como a correção de erros pode auxiliar ou atrapalhar diretamente a aprendizagem 
de aluno de língua estrangeira. As autoras tomam como base pesquisas realizadas 
por outros autores e observações feitas por elas em uma sala de aula do curso de 
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Letras/Língua Inglesa. Neste histórico é citada uma linha de raciocínio chamada 
de ‘foco na forma’, que consiste em priorizar, na sala de aula de língua estrangeira, 
oportunidades de uso do idioma em situações significáveis. Defende-se claramen-
te que o professor estimule o aluno a fazer a autocorreção. De uma forma criativa, 
o professor não impõe o que ‘é certo’, mas estimula o aluno a querer aprender por 
conta própria. O ponto alto do trabalho é quando se trata das observações feitas 
em sala de aula. O tratamento corretivo, se bem realizado, pode trazer benefícios 
imediatos aos aprendizes. Usam-se termos como feedback (retorno fornecido pelo 
professor às atividades realizadas pelo aluno), uptake (referente à aprendizagem 
do aluno) e recasts (que consiste na repetição com mudança do exercício, também 
feita pelo aprendiz). 

Na troca de língua são importantes os fatores sociais do grupo, o tempo, a 
continuidade e a permanência da emigração, a concentração geográfica, a urba-
nização, isolamento ao redor de outros grupos minoritários, o país de origem, os 
matrimônios mistos, a configuração social do grupo, as ocupações e educação 
(Monsen, 2011; Poulisse; Bongaerts, 2011).

Para Grosjean (1982, p. 145), a alternância da língua se define como “o uso 
alternativo de duas ou mais línguas utilizadas em uma conversação”. Porém, se-
gundo essa definição, não se pode saber se trata de uma alternância de línguas, 
um empréstimo ou troca de língua.

A alternância de línguas pode afetar uma palavra ou uma frase. A diferença 
que apresenta a alternância de língua, com referência aos empréstimos, é que, 
no segundo caso, a palavra em questão está integrada morfológicamente e fono-
logicamente em outra língua, enquanto que, no caso de alternância, o elemento 
trocado não está integrado. Por isso, não podemos observar os empréstimos na 
língua. O que se pode observar é um certo nível de alternância. O período em con-
tato com o idioma não é suficiente para observar outros fenômenos (Baker, 1992; 
Grosjean,1982; Fishman, 1995).

Serrani-Infante (2001) observou a conexão entre a leitura em língua estran-
geira próxima (espanhol) e a produção escrita em língua materna (português), em 
um estudo sobre a leitura contrastante e a produção escrita, apresentando resul-
tados de uma experiência investigativa sobre fatores argumentativos, discursivos 
e de compreensão na leitura de textos do tipo carta-comercial em espanhol, além 
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de observar a relação com a produção escrita em português. A proposta clássica 
da análise contrastante é a mais óbvia possível: contrastar sistemas linguísticos. 

Há sempre uma rede de formações discursivas em diferentes relações entre 
si, em todas as línguas. A prática social humana ocorre de fato porque ela é ex-
pressa em sua língua; para se construir o sentido do discurso há, primeiramente, 
a ressonância de enunciados diretos, depois a ressonância de enunciados em sen-
tido gradual. (Serrani-Infante, 2001)

Os fatores que determinam a escolha de uma língua ou outra em uma comu-
nidade devem estar relacionados com as atitudes em torno dessa língua, como 
o lugar, a situação dos participantes, o momento da situação. O sexo, a idade, o 
status socioeconômico, a origem étnica também são muito importantes Poulisse 
N et al., (2011).

Metodologia

Fizeram parte desta pesquisa alunos matriculados no curso de Letras/Espa-
nhol da UPE Campus Mata Norte – Brasil. Foi realizada uma entrevista com oito estu-
dantes do nível inicial do curso, escolhidos através de um sorteio entre os 29 (vinte 
e nove) matriculados no 1º período do semestre 2013.2.

Foi gravada parte de uma entrevista, de aproximadamente 30 minutos e se-
gue-se uma guia de perguntas, previamente elaboradas em que se apresenta a con-
tinuação. A maior parte da entrevista foi realizada na tentativa para que houves-
se momentos de conversação espontânea. O método de entrevista baseou-se em 
Aguiar (2009, p. 3) para não fugir do foco intencional da pesquisa.

Para essa pesquisa, consideraram-se os empréstimos linguísticos lexicais que 
consideramos intervir na situação de contatos de línguas dos informantes: 

1º PARTICIPANTES

• Os participantes: habilidade linguística de nível básico. 
• Preferência linguística: brasileiros L2 espanhol. 
• Situação socio-económica: media.  
• Idade: adulta (20 a 30 anos).
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• Ocupação: estudantes.
• Atitude: diante da língua estrangeira apresentavam um aparente do-

mínio.
 
2º SITUAÇÃO

• Localização: UPE Campus Mata Norte.
• Grau de formalidade: informal.
• Grau de intimidade: livre. 

3º CONTEÚDO DO  DISCURSO

• Tema: entrevista.
• Tipo de vocabulário: linguagem informal.

A parte prática do trabalho foi dividida em dois pontos:

a. Análise das entrevistas desde o ponto de vista do estudo das línguas de 
contato lexicais.
b. Elaboração de quadros para constatar os elementos que influíram na 
aquisição dos empréstimos linguísticos, tais como as interferências das 
línguas espanhol/português e atitudes em direção à língua estrangeira.

• a modalidade lexical no discurso do estudante usuário da alternância 
entre os idiomas português e espanhol.

ENTREVISTA
¿Cómo te llamas?
¿Dónde vives?
¿Qué motivos te llevó a estudiar español?
¿Cuándo empezaste a mantener el contacto con la lengua española? 
¿Cómo fue la adaptación con el idioma? ¿Qué piensas del clima, la comida, 
las costumbres españolas?
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¿Cuándo un brasileño llega en un país de lengua hispánica con quién pien-
sa relacionarse?
¿Es difícil para ti el español?
¿Crees en el aprendizaje de la lengua en contacto con el nativo?
¿Qué es lo que más te gusta de la cultura hispánica?
¿Le gustaría vivir en España u otros países? Sí o no, por qué? 

Para o questionário foram estabelecidos dois grupos de perguntas: um refere-
se às razões pelas quais os entrevistados estudam espanhol e o outro se refere ao 
grau de adaptação ao idioma, identidade e opiniões dos estudantes.

Todas as gravações foram transcritas para serem realizadas as análises das 
variáveis linguísticas léxicas.

Resultados

PERGUNTA

SEM INTERFERÊNCIA COM INTERFERÊNCIA
Léxico
SUJEITO/TIPO DE 
INTERFERÊNCIAVALOR 

ABSOLUTO
VALOR 
RELATIVO

VALOR 
ABSOLUTO

VALOR 
RELATIVO

¿Cómo te 
llamas?

8 100% - - -

¿Dónde vives? 7 87,5% 1 12,5% 2- Cidade

¿Qué moti-
vos te llevó 
a estudiar 
español?

6 75% 2 25% 4- certo, língua
7- língua

¿Cuándo 
empezaste 
a mantener 
el contacto 
con la lengua 
española?

1 12,5% 7 87,5% 1-ensino
2-espanhol
3- neh, língua, a 
gente, estuda, 
forte.
4- ano
5- Estudos, con-
tato
6- ensino, médio
7- vestibulares
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¿Cómo fue la 
adaptación 
con el idioma? 
¿Qué piensas 
del clima, la 
comida, las 
costumbres 
españolas?

5 62,5% 3 37,5% 3- incrible
6- língua
7- espanhola

¿Cuándo un 
brasileño lle-
ga en un país 
de lengua 
hispánica con 
quién piensa 
relacionarse?

6 75% 2 25% 6- língua espa-
nhol
7- pessoas

¿Es difícil para 
ti el español?

8 100% - - -

¿Crees en el 
aprendizaje 
de la lengua 
en contacto 
con el nativo?

8 100% - - -

¿Qué es lo 
que más te 
gusta de la 
cultura hispá-
nica?

7 87,5% 1 12,5% 4- roupas

¿Le gustaría 
vivir en Es-
paña u otros 
países? Sí o 
no, por qué?

3 37,5% 5 62,5% 4- pessoas, espa-
nhol
6- apaixonada
7- Espanha
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Discussão
 

Observa-se que na maioria das perguntas que foram dirigidas houve ocorrên-
cia lexical do português, como empréstimo, na língua espanhola. Apenas em 30% 
(trinta por cento) não ocorreram. 

Para as perguntas ¿Cómo te llamas?, ¿Es difícil para ti el español? e ¿Crees en el 
aprendizaje de la lengua en contacto con el nativo?, não houve interferência nos ques-
tionamentos.  Acredita-se que para a primeira pergunta não houve empréstimos 
por se tratar de uma pergunta de nível básico do idioma. No tocante às demais, por 
serem estudantes iniciantes, na tentativa de se fazerem entender, eles responderam 
sinteticamente, pelo fato de, neste caso, se exigir um nível maior de conhecimento. 

Na pergunta ¿Dónde vives?, houve apenas um caso de ocorrência lexical com a 
palavra “cidade”. Foi uma surpresa, pois se trata de uma resposta a uma pergunta 
de nível básico.

Para a resposta à pergunta ¿Qué motivos te llevó a estudiar español? 25% dos 
entrevistados utilizaram-se das palavras: “certo, língua, língua” as quais foram em-
prestadas da língua materna por serem palavras semelhantes às que existem na 
língua estrangeira. 

O caso em que ocorreu maior índice de léxicos, por entrevistados e por em-
préstimos, foi para a pergunta ¿Cuándo empezaste a mantener el contacto con la len-
gua española?. Observa-se o emprego de um falso cognato, a exemplo da palavra 
“ano”, e das demais, pela ausência do “i” na palavra “estudos”, da letra “c” na palavra 
“contato”, e na palavra “ensino” da língua portuguesa foi usada pela ausência do 
conhecimento vocabular da palavra “enseñaza” do espanhol. No tocante à palavra 
“médio”, a interferência lexical se deu pela falta de conhecimento cultural sobre o 
funcionamento do Ensino Fundamental  – correspondente ao “BUP – “Bacharelado 
Unificado Polivalente”. Para a palavra “vestibulares” o empréstimo caracterizou-se 
por se tratar de uma unidade lexical totalmente distinta do espanhol.  Neste caso, 
deveria ser “selectividad”.  Esta alta frequência de léxicos para esta pergunta poderia 
ser atribuída  ao fato de  exigir um maior desenvolvimento no processo de produ-
ção linguístico.

No momento das perguntas ¿Cómo fue la adaptación con el idioma? ¿Qué pien-
sas del clima, la comida, las costumbres españolas? houve menor interferência lexical 
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e como erro de forma foi dito  “incrible”, quando deveria ser dito “increíble”. No que 
se refere à interferência da língua portuguesa, tivemos  “língua” e “espanhola”. No 
último caso, a ocorrência se deu por erro fonológico, na troca do “ñ” /ɲ/  por “nh”/ɲ/.

Ao se questionar sobre ¿Cuándo un brasileño llega en un país de lengua hispánica 
con quién piensa relacionarse?, o índice de interferência foi de 25% em que, mais uma 
vez, houve troca de “lengua” por “língua”, “español” por “espanhol” e “personas” por 
“pessoas”. Pode-se entender essa troca como sendo uma decorrência da semelhan-
ça entre os idiomas.

Outra menor interferência lexical foi vista para a pergunta ¿Qué es lo que más te 
gusta de la cultura hispánica? Em que a resposta de “roupas” foi usado em que deve-
ria ser “ropas”. Pode ser atribuído a semelhança do idioma.

 As palavras “pessoas, espanhol, apaixonada e Espanha”, foram respostas às 
perguntas ¿Le gustaría vivir en España u otros países? Sí o no, por qué?, com 62,5% 
(sessenta e dois e meio por cento) de interferência dos indivíduos no léxico do por-
tuguês, para a língua espanhola. Foi a segunda maior frequência de interferências. 
Essas unidades lexicais caracterizam-se como empréstimos linguísticos de seme-
lhança com a língua materna.

Considerações finais

Conclui-se que houve interferência lexical da língua portuguesa na espanhola 
numa proporção muito significativa e mostra que a língua não é apenas um mero 
instrumento de comunicação, mas também um componente crucial para a cons-
trução.

É necessário refletir sobre as atitudes e o comportamento linguístico diante 
da língua; e que cada idioma tem sua forma particular de expressar. Outro compo-
nente importante para o desenvolvimento da língua é o surgimento das perguntas 
sobre o nome dos objetos e, no ensino, capacitar o aluno para a sua autocorreção 
que, consequentemente, vai expandir o vocabulário.  

Avaliando o grupo da pesquisa, percebe-se no corpus, que houve aprendiza-
gem da segunda língua, porém, faz-se necessária uma integração ou um convívio 
maior e real de uma sociedade no ensino, para a aquisição de línguas estrangeiras. 
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Por serem semelhantes, dado que são oriundas do mesmo tronco linguístico, 
a língua espanhola e a portuguesa podem dar a impressão de que são mais fáceis 
por não serem corrigidas no seu dia a dia, o que vem a fortalecer o “erro”, pois o 
idioma torna-se difícil por não haver o convívio e o desempenho de papéis sociais. 
É importante estar em contato diário com a língua estrangeira como sistema de 
imersão, pois essa estratégia facilita e acelera o aprendizado e suas possíveis cor-
reções dos erros que, evidentemente, ocorrerão.
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ComuniCação individual

UMA ANÁLISE CRÍTICA DAS TEORIAS QUE ABORDAM 
O PROBLEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO DOS FALSOS 
COGNATOS EM APRENDIZES BRASILEIROS DE E/LE

ZAINE GUEDES DA COSTA1 (UFPE) 
  

Introdução

Nossa prática no ensino de língua espanhola a estudantes brasileiros tem de-
monstrado que um dos problemas fundamentais presente no processo de apren-
dizagem e de aquisição desse idioma é a coincidência ou proximidade formal en-
tre as línguas e, especificamente, no âmbito do léxico. Essa proximidade induz a 
equívocos de índole semântica no processo de internalização textual, baseados no 
falso juízo que faz corresponder à proximidade formal com a igualdade de sentido. 

A corrente que defende a semelhança entre o espanhol e o português cor-
roboram as perspectivas de Milás (2012) ou Francis (2010), os quais recorrem a 
Durão (2002) que assegura que tais línguas possuem um total de 90% de igualda-
de léxica, sendo que desse percentual, 60% é composto por cognatos idênticos, e 
mais ou menos 30% de não idênticos. Isso se deve ao fato de que ambos os códi-
gos provêm do mesmo grupo linguístico. 

Francis (2010) observa que elementos linguísticos aparentemente transpa-
rentes ao entendimento, na verdade, dificultam a eficácia de comunicação entre 
línguas tipologicamente próximas.  Portanto, quanto maior é a semelhança entre 
as línguas, maior é a possibilidade de erros, uma vez que a equivalência formal 
não está diretamente relacionada à equivalência de sentido.

É sabido que tanto a proximidade geográfica quanto a de compreensão, cau-
sam problemas de intercomunicação entre os falantes de ambas as línguas, pois 

1. zaineguedes@hotmail.com

mailto:zaineguedes@hotmail.com
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a ideia da relativa facilidade comunicativa faz com que léxicos parecidos ou iguais 
queiram referir-se mais ou menos a mesma coisa (BUGUEÑO MIRANDA, 1998). 

Quais elementos certificam que estamos diante de um falso cognato, de um 
falso amigo ou de heterossemântico? Em que ponto converge ou divergem teorias 
e termos?

Mediante esse fato, neste artigo, propomos discutir as teorias que discorrem 
sobre o fenômeno dos falsos cognatos – nomenclatura que preferimos utilizar na 
presente pesquisa - e os termos atribuídos aos conceitos referidos.  Em seguida, 
trataremos de observar que independentemente da posição teórica que se defen-
da, o problema da intercomunicação se realiza, na verdade, na mente do aprendiz 
por causa da proximidade tipológica que existe entre o português e o espanhol, e 
que, portanto, se faz necessário investigações que considerem, além da herança 
linguística latina que existe entre ambas, fatores cognitivos que interferem direta-
mente na compreensão e absorção da língua meta.

Revisão teórica conceitual dos falsos cognatos

Através de uma ampla revisão bibliográfica sabemos que os falsos cognatos 
têm sido um tema bastante investigado pela Linguística Contrastiva, e que não há 
uma conceituação teórica que esteja livre de contradições no tocante às denomi-
nações que fazem referência ao fenômeno e muito menos referente ao campo de 
alcance teórico de cada uma das denominações dos heterossemânticos. 

No campo das investigações sobre o léxico, é comum referir-se aos falsos 
cognatos como aqueles vocábulos que apresentam similaridade, igualdade morfo-
lógica ou fonológica idêntica ou similares, mas que, pertencendo a línguas diferen-
tes, ganham matizes semânticas particulares em uma ou mais de suas acepções.     

Em relação à denominação dos ‘falsos amigos’, é importante salientar, que 
se trata de uma tradição relativamente recente. No Brasil, por exemplo, esse fe-
nômeno é mais difundido sob a denominação de falsos cognatos ou de heteros-
semânticos, enquanto que nas investigações hispânicas e europeias, o fenômeno 
se popularizou acunhado como ‘falsos amigos’. De acordo com Bugueño Miranda 
(2003), a consagração do ‘faux-amis’ se deve aos franceses que, apoiados na Lin-
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guística Aplicada, percebeu o fenômeno linguístico como algo que envolve não só 
aspectos externos, mas também internos à linguagem.

Porém, tanto a denominação francesa quanto aquelas mais conhecidas no 
Brasil, não se configuram exatas e/ou completas por grande parte dos estudiosos 
deste fenômeno linguístico, pois muitos deles não se entendem no tocante ao âm-
bito conceitual que a denominação abarca.  

Partindo da perspectiva histórica para a compreensão do termo, é impor-
tante ressaltar mais uma vez que a tradição da denominação dada às pesquisas 
do termo ‘faux amis’ é bastante recente. Seu surgimento se deu em 1928 com a 
publicação de uma obra intitulada Les faux amis ou les trahisons du vocabulaire an-
glais, de autoria dos pesquisadores Koessler e Derocquigny (1928). Nessa obra, os 
autores tratam de compreender o fenômeno linguístico dos ‘falsos amigos’ como 
pares de lexemas que, embora tenham a mesma etimologia e apresentem formas 
iguais ou similares, possuem acepções particulares de significado.   

Mais tarde, na década de 70, Vinay e Darbalnet (1977) fizeram uso do mesmo 
termo para referir-se aos pares de palavras que, apesar de pertencerem a mes-
ma etimologia e apresentarem formas similares ou iguais, diferem de algumas de 
suas acepções. 

 Já na década seguinte, o fator etimológico passa a não ser mais imprescindí-
vel para definição teórica dos ‘falsos amigos’. Chuquet e Parlladin (1987) definem o 
fenômeno como pares de palavras que possuem fonologia e morfologia iguais ou 
semelhantes, mas que podem compartilhar ou não a mesma origem linguística. 

Sob a influência teórica da década de 80, Bugueño Miranda (2003) afirma que 
o termo ‘falsos amigos’ é considerado pouco científico ou popular; mas, no entan-
to, tal termo é mais adequado por estar livre de contradições teóricas. Já no que 
se refere à origem dos falsos cognatos, o linguista entende que a relação histórico-
genética só permite entender parte do problema e não sua totalidade.

 Masip (2013, p. 13), em consonância com um dos aspectos abordados por Bu-
gueño Miranda (2003), também considera a homonímia como um dos elementos 
fundamentais na caracterização dos falsos amigos, já que apresentam identidade 
fonética e ortográfica, porém com sentidos diferente:



110

XXVI Jornada do Gelne

Identidade fonética e ortográficas de palavras de diversos sentidos. Em 
português e espanhol, por exemplo, a palavra adobar soa e se escreve 
igual, mas, em português, significa fazer adobes em argila crua e, em 
espanhol, temperar comida, curtir peles. 

Entretanto, para Miranda Poza (2014) o conceito da homonímia em Masip (2013) 
carece de uma clara explicitação em relação à definição do que seria parecido ou 
semelhante. Segundo ele, o exemplo do vocábulo adobar trazido por Masip para 
representar o fenômeno do que seria de mesmo som e grafia, se configura num 
evento problemático no quesito fonético:

Ahora bien, incluso en el caso de representar las respectivas transcrip-
ciones fonéticas “normativas”  a las que se refiere Vaz de Silva (2003), el 
ejemplo aludido por Masip (2013) no se corresponde  con la definición, 
toda vez que, en sentido estricto, - y nunca mejor dicho - no “sueña” 
igual: [aαoẞár] - español - / [adubá] - portugués -,  con cierre de la vocal 
protónica interna, no fricatización  de las consonantes oclusivas inter-
vocálicas con diversos matices de pronunciación, en función de la exis-
tencia de diversas variantes regionales, muchos  de ellos alejados  de la 
vibración múltiple característica del español  por lo que se refiere a la [r] 
final -. Una vez más, después de esas precisiones, planteamos la pregun-
ta nunca adecuadamente respondida hasta ahora, según nuestro crite-
rio ¿dónde radica el parecido o la semejanza: etimología, aspecto fónico 
y ámbito de lo fónico - lengua (langue) o habla (parole), esto es, fonético 
(exclusivamente tendencias normativas o ampliamente coloquiales), as-
pecto ortográfico considerado de modo independiente respecto de su 
realización fónica? (MIRANDA POZA, 2014, p.15)2.

2. Agora, inclusive no caso de representar as respectivas transcrições fonéticas "normativas" a que se 
refere Vaz Silva (2003), o exemplo dado por Masip (2013) não é compatível à definição proposta, uma 
vez que, em sentido estrito – e não de outra forma - o vocábulo em questão, não soa igual [aαoẞár] - es-
panhol - / [adubá] - português - pois há um fechamento da vocal protônica interna, a não fricatização das 
consoantes intervocálicas oclusivas com  matizes diferentes de pronúncia em função da existência de 
diversas variantes regionais, muitas delas sem a realização final [r] da vibração múltipla característica 
da língua espanhola.  Uma vez mais, depois destes detalhes, a pergunta nunca adequadamente respon-
dida até o presente momento, de acordo com nosso critério, onde reside a semelhança ou afinidade: 
etimologia, aspecto e âmbito do fônico - língua (langue) e fala (parole), isto é, fonética (exclusivamente 
tendências normativas ou amplamente coloquiais), aspecto ortográfico considerado de modo indepen-
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Ainda no tocante à homonímia, Masip (2013) nos traz outro ‘falso amigo’ para 
reiterar sua observação. Vaso é correspondente no tocante ao sentido por está si-
tuado no mesmo campo semântico da língua portuguesa e espanhola – em por-
tuguês, vaso significa ‘recipiente que pode conter quaisquer tipos de líquido’, seja 
ele para consumo humano ou não; já em espanhol, que também denota a ideia de 
‘receptáculo’, especializou o sentido para recipiente que serve para guardar líquido 
para consumo humano – e é similar no quesito ortográfico, porém se configura em 
um evento discrepante nos âmbitos fonológicos e fonéticos, já que as duas línguas 
não se correspondem completamente quando analisadas em contraste: /báso/, 
[báso] – espanhol; /vázo/, [vázu] – português. Já no que se refere à tradução, Masip 
(2013) observa que o fenômeno da homonímia se torna um evento complexo quan-
do se estabelecem contrastes entre línguas naturais, já que nem sempre as mesmas 
letras correspondem aos os mesmos sons.

Já para a paronímia, Masip (2013, p.21) a define da seguinte forma:

Semelhança fonética, ortográfica ou de sentido. É o fenômeno mais fre-
quentes entre os “falsos amigos”. Por exemplo, as palavras portuguesa 
e espanhola abatimento/abatimiento têm grafia, som e sentidos pareci-
dos, mesmo que não coincidam totalmente. 

Percebe-se que mesmo desconsiderando o fator étimo na definição dos ‘falsos 
amigos’, Masip (2013) se utiliza de pares de léxicos de mesma base etimológica para 
exemplificar tanto a homonímia quanto a paronímia. Assim como a palavra ‘vaso’ 
conservou nas duas línguas a ideia de ‘receptáculo’ que veio do latim, o exemplo 
dado pelo linguista para ilustrar o evento paronímico evidencia que em ambas as 
línguas o sentimento de tristeza, desânimo, e de depressão que vem do latim tar-
dio3 abbatuere4 foi também conservado em uma das acepções de cada língua, o que 

dente sobre sua realização fonética? (tradução nossa)

3. Trata-se do conjunto dos diversos fenômenos latinos que não estão de acordo com as normas do 
latim clássico (VÄÄNÄNEN, 1968). 

4. Abbatuere, vem do latim tardio que significa: bater, ferir, esgrimir, cruzar armas, ou seja, estar ‘abati-
do’ (Dicionário Priberam, 2008).
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fica evidente a observação feita por Bugueño Miranda (2003) quando ressalta ser 
importante para elucidar o problema dos ‘falsos amigos’, pelo menos em parte, o 
percurso histórico do léxico, já que o sentido denotativo advindo da língua originá-
ria permanece e não desaparece de todo nas línguas provenientes. 

Considerando também o advento da paronímia como base para identificação e 
a etimologia como relevante para a conceituação, Martínez de Sousa (2003, p. 344) 
se utiliza da denominação dos ‘falsos amigos’, definindo da seguinte forma: “[La 
paronímia es] aquel fenómeno por el cual dos o más voces de distinta significación 
tienen entre sí cierta relación o semejanza, bien por su etimología, por su forma o 
por su sonido”5. Desta maneira, pode-se dizer que, para Martínez (2003), a paroní-
mia lexical é aquela que se realiza no vocábulo que possui grafia e som similar à de 
outro de uma outra língua com a mesma raiz etimológica, mas que, porém, apre-
sentaria discrepância no tocante à significação. 

No enfrentamento de pares de léxicos de diferentes idiomas que derivem de 
uma raiz comum, é natural que muitas dessas palavras apresentem a mesma iden-
tidade fônica e ortográfica e que a pouca distância entre os sistemas linguísticos, 
acabe por determinar a quantidade de falsos amigos que existe entre elas (GARCÍA 
YEBRA, 1997). No caso do português e do espanhol, um dos fatores associados à 
alta incidência de falsos amigos é o amplo aporte léxico que veio da língua românica 
latina – fato que já tínhamos mencionado anteriormente.

No entanto, Miranda Poza (2014) adverte que o fenômeno dos ‘falsos amigos’ 
nem sempre é peculiar de línguas historicamente aparentadas e que é preciso ob-
servar atentamente a tradução que é feita, porque qualquer descuido por parte do 
tradutor pode acarretar problemas graves de comunicação.  

As investigações científicas atuais sempre fazem – além de considerar os ‘fal-
sos amigos’ a partir de seu aspecto externo e interno – analogia ao fenômeno dos 
falsos cognatos como algo que engana e/ou que trai o interlocutor no momento da 
comunicação e que causa algum tipo de desconforto ou dano a alguém que pensa 
está emitindo, através do significante da língua meta, o mesmo sentido - por causa 

5. [A paronímia é] aquele fenómeno pelo qual duas ou mais vozes de diferente significação tem entre 
si certa relação ou semelhança, bem por sua etimologia, por sua forma, ou por seu som (Tradução 
nossa).
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do conhecimento de mundo que possui - que lhe é atribuído em sua língua mater-
na. Essa característica marcante dos falsos cognatos é sempre abordada nos livros 
didáticos de língua espanhola como algo engraçado, que se configura como um arti-
fício linguístico enganador que se converte em uma verdadeira armadilha tanto para 
leitores como para tradutores no momento do transpasso de uma língua a outra. 
No entanto, tal abordagem termina camuflando e desvirtuando, em demasia, os 
reais motivos de incompatibilidade de sentido porque passam léxicos oriundos de 
mesmo étimo (ALVES, 2003; MASIP, 2013; MIRANDA POZA, 2014; MONTERO,1996 
apud CEOLIN, 2003).

Monteiro (1996, apud Ceolin, 2003), além de observar a existência dos ‘falsos 
amigos’ que podem coincidir na ortografia ou não, nos traz também uma importan-
te contribuição no tocante aos ‘falsos amigos fonéticos’ que não são semelhantes 
nem na escrita, nem na fonologia, porém que incidem ou podem incidir na fonética:

Falsos amigos ortográficos: palavra que coincidindo em ambas as lín-
guas na ortografia, não coincidem ou podem não coincidir na pronun-
cia; falsos amigos fonéticos: palavras que não coincidindo na ortografia, 
coincidem ou podem coincidir (por  uma pronúncia errada) na fonética. 
Incluídos aqui aqueles que possuem diferentes acentos e falsos amigos 
aparentes: aquelas palavras que sem coincidir na escrita nem na pro-
núncia, lembram, pela forma aproximada e devido a associações lexicais 
várias, outros significados e sentidos diferentes. (Monteiro, 1996, apud, 
CEOLIN, 2003, p.40)

 Para ele, os ‘falsos amigos fonéticos’ se caracterizam, basicamente, pela seme-
lhança fonética entre palavras de ortografia diferente.  Entre o espanhol e o por-
tuguês, temos um exemplo bem claro de falsos amigos fonéticos: [ʃo]  “yo” espa-
nhol (pronome pessoal tônico pessoa do singular) / [ ʃo] “xô” português (interjeição 
do verbo ‘enxotar’ que significa  ‘afugentar; fazer com que algo ou alguém saia de 
um lugar empurrando, batendo ou gritando). A realização fonética “chiada” hispâ-
nica se configura em um dos traços mais característicos do espanhol rioplatense: 
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o yeísmo6.  O yeísmo “chiado”, é característico da ausência da lateral palatal / ʎ  /, em 
contraste com / ʝ /, permitindo, dessa forma, uma variação fonética chamada sheís-
mo. O sheísmo é um fenômeno fônico que apresenta um zumbido na realização do 
fonema / y / (fricativo palatal sonoro) que, além de reduzi-lo a uma única unidade 
fônica, apresenta uma realização surda. De acordo com Zamora Vicente (1949), o 
fenômeno do rehilamiento7 se reduz a Montevidéu, Buenos Aires e Rosário, porém 
Vidal de Battini (1964) assegura que é um processo que se expande até o interior da 
Argentina, e que a igualação palatal se constitui em um fenômeno linguístico pre-
sente em todos os níveis sociais. Assim sendo, fica evidente que o alófono [ʃ] está 
presente tanto no quadro fonológico da língua portuguesa – o que termina por con-
fundir ainda mais o lusofalante, já que ora o mesmo som é grafado com “x” e ora é 
grafado “ch” - nas variações fonéticas do espanhol americano. 

Monteiro (1996, apud CEOLIN, 2003), apesar de utilizar a nomenclatura que 
fora designada para referir-se ao fenômeno linguístico entre pares de palavras de 
étimo em comum, parece sempre deixar de fora de sua análise os elementos inter-
nos que estão ligados à palavra. Seu olhar para o fenômeno aponta sempre para o 
aspecto léxico-semântico, ou seja, para o externo.  

Em contrapartida, Vaz de Silva (2003, p.3) além de estabelecer quatro requisi-
tos para a definição dos ‘falsos amigos’, observa o fator etimológico como relevante 
para a definição do termo:

6. O yeísmo é um fenômeno da fala que consiste em pronunciar o fonema lateral palatal sonoro como 
um fricativo palatal sonoro, por uma tendência do falante a projetar a língua numa posição de articula-
ção lateral: o yeísmo afeta as extensas zonas da Espanha e da grande parte da América Latina (ZAMORA 
VICENTE, 1949 p. 122).

7. É uma técnica assegurada por Amado Alonso (1925), para designar o “zumbido especial produzido 
no ponto articulatório”. Mais tarde, este tecnicismo é empregado, também, por Navarro Tomás (1964), 
porém, não para descrever um fenómeno acústico, mas sim articulatório, que caracterizaria uma pro-
núncia “chiada”.
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[...] o falso amigo é aquele signo linguístico que, geralmente pelo efeito 
de partilha de uma mesma etimologia, tem uma estrutura externa muito 
semelhante ou equivalente à de outro signo numa segunda língua, cujo 
significado é completamente diferente. Essa comunidade de formas ou 
aparências leva o falante bilíngue a estabelecer uma correspondência de 
significados ou, aproveitando a mesma terminologia, a acreditar numa 
relação de amizade semântica falsa.

  
Baseando-se em Robins (1971), Leiva (1994) faz uso da nomenclatura falso cog-

nato para referir-se a palavras de mesma origem, porém com significado diferente. 
Segundo ela, os falsos cognatos são formas linguísticas que pertencem a duas lín-
guas cognatas, que historicamente tem uma fonte em comum, mas que ao longo da 
evolução por que toda língua natural passa, tomaram caminhos distintos no tocante 
aos significados ou quanto a suas funções semânticas. Especificamente no caso dos 
falsos cognatos, essas mudanças aconteceram em uma ou nas duas línguas, sendo 
que uma ou as duas conservaram algum elemento originário:

1.Duas formações baseadas em duas palavras latinas diferentes, porém 
com radicais idênticos. Ex.: vaso/vaso. Em espanhol, significa “copo”, em 
português, “vaso de flor” ou “vaso sanitário”. 2. Uma única palavra de 
origem: as duas línguas conservam o significado original, e ambas (ou 
uma delas) acrescentam um ou mais significados ou estreitam seu cam-
po semântico. Ex.: exquisito/esquisito. Em português, significa “esquisi-
to”, em espanhol, “extraño”, “raro”. Em espanhol, significa “exquisito”, em 
português, “gostoso”, “saboroso”.  3. Uma única palavra de origem com 
um ou mais significados, que são conservados por uma das duas lín-
guas. A outra conserva apenas um dos significados originais ou nenhum 
(e pode até criar, mais tarde, um outro termo para suprir a falta do(s) 
outro(s). Ex.: sugestión/sugestão. Sugerencia (português – espanhol): in-
dução, desejo provocado numa pessoa em estado de hipnose ou não. 
4. Duas palavras semelhantes (ou idênticas), porém de origem e signifi-
cado diferentes. Ex.: rato/rato. Em espanhol, significa “curto espaço de 
tempo”, em português, “rato” (LEIVA, 1994, p. 17-19).
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No entanto, para Miranda Poza (2014), a definição de Leiva (1994) para o pri-
meiro tipo de falso cognato não é compatível com exemplo dado, pois vaso provém 
da mesma raiz etimológica em ambas as línguas. Já para segunda e terceira classifi-
cação de Leiva, o referido linguista assegura que as observações feitas se adequam 
perfeitamente na análise proposta por Bréal (1924) no tocante às leis evolutivas pe-
las quais passa o significado de um léxico, pois a investigação da língua se manifesta 
em detrimento da fala e da abstração que o indivíduo faz dessa língua, ou seja, faz 
parte dos postulados brelianos considerar o processamento intencional, interacio-
nal do indivíduo  e cognitivo da linguagem, quer seja ampliando o sentido original, 
quer seja especificando esse sentido.

Porém, o que não fica explicado para Miranda Poza (2014) é o quarto tipo apre-
sentado – o que responderia ao princípio da homonímia, apontado por Masip – já 
que desde o ponto de vista formal, a gramática histórica explica o diferente resul-
tado nas duas línguas enfrentadas. Desta forma, cabe indagar, então, o porquê do 
conflito na concepção do falante, sobretudo, quando o resultado se configura dife-
rente na pronuncia e, principalmente na forma escrita. 

Para ele, o discordante no tratamento dos ‘falsos amigos’, incide na concepção 
acunhada pelos próprios genitores do termo, Koessler & Derocquigny (1928), onde 
a definição dada sobre o termo, de acordo com o Dictionnaire de la Linguístique, 
de Georges Mounin (1974), se refere a um fenômeno que designa palavras de mes-
ma etimologia e de forma parecidas, mas de sentido parcial ou totalmente distan-
te. Para Miranda Poza (2014) a conceituação dada pelos franceses é inadequada, 
haja vista que o tal fenômeno linguístico tanto pode ocorrer entre línguas cognatas, 
como é o caso do português e do espanhol, como também entre línguas que não 
são aparentadas de forma imediata como é o caso do inglês e do francês. 

 Por isso, em relação às denominações e aos conceitos arraigados ao fenôme-
no que provoca desconfortos no momento de comunicação, Francis (2010, p. 19) 
observa ser praticamente impossível uma unanimidade conceitual devido às confu-
sões provocadas pelas nomenclaturas dadas ao fenômeno:
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Percebe-se que, para alguns estudiosos, a denominação ‘falsos amigos’ 
considera, além das relações de forma e significado, questões vinculadas 
à origem das lexias, enquanto que, para outros estudiosos, as questões 
etimológicas são irrelevantes. Essas discrepâncias derivam em confu-
sões quanto à nomenclatura do fenômeno, o que gera maior inquieta-
ção sobre o caráter pouco científico ou popular que o termo inspira. 

 Sabino (2006), porém, em desarmonia com Leiva (1994), considera o fator éti-
mo da palavra como relevante ao evento linguístico dos falsos cognatos, logo, pa-
lavras de origem diferente não podem ser consideradas cognatas. Buscando des-
fazer alguns equívocos no tocante a denominação desse evento linguístico, Sabino 
(2006) recorre a dois dicionários: o Aurélio (1999) e o de Koogan e Houaiss (1999) 
para definir o verbete ‘falso’ na função adjetiva. A autora ressalta que a maioria das 
definições encontradas sempre define o vocábulo falso como algo ‘não verdadeiro’, 
‘falsificado’, ‘suposto’, ‘fictício’, ‘errado’, ‘infundado’, ‘aparente’. Para esta última sig-
nificação, Sabino observou que o significado apresentado pelos dicionários supra-
citados faz menção às palavras de duas línguas diferentes que tiveram origem em 
comum, mas que por evoluções semânticas apresentam divergências que culmi-
nam em significações diferentes. No entanto, para a autora, atribuir o conceito de 
‘inverdade’ aos pares de léxicos de mesma origem é no mínimo incoerente, e, para 
tanto, ela faz uma analogia interessante com o significado da palavra cognato:

(...) seria tão incoerente quanto afirmar, por exemplo, que dois irmãos, 
filhos de um mesmo casal, por possuírem fisionomias distintas, não são 
filhos legítimos de uma mesma mãe. Por isso, atribuir a esses vocábulos 
o nome de falsos cognatos não parece ser uma designação lógica e ra-
cional (SABINO, 2006, p.252).

Por isso, diante desta realidade, ela propõe uma nova terminologia tal para o 
fenômeno: cognatos enganosos. Com este novo conceito, ela entende que essa deno-
minação é mais adequada para referir-se aos pares de léxicos de mesmo étimo que 
mesmo apresentando semelhança ortográfica e/ou fonológica, possuem sentidos 
diferentes em decorrência das mudanças semânticas pelas quais passam as línguas 
(SABINO, 2006)
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Já para os falsos cognatos, a referida autora propõe que a nomenclatura seja 
aplicada a pares de léxicos que apesar de terem étimos e sentidos diferentes, pos-
suem estruturas formais semelhantes.

Ainda no tocante à denominação e aos conceitos que cada autor confere a 
ela, Prado (1989, p.721) se utiliza da terminologia ‘seudocognatos’ quando se re-
fere a palavras de mesmo étimo, mas que, por causa da evolução semântica por-
que passam as línguas, apresentam sentidos diferentes: “los seudocognados (los 
falsos amigos) son vocablos que tienen la misma etimología pero cuya evolución 
semántica ha resultado en significados diferentes”.8 

Miranda Poza (2014) adverte, porém, que o que deve mesmo ser observado 
neste tipo de evento linguístico é o sentido de cada léxico, pois em muitas palavras 
a língua portuguesa e espanhola coincidem ou divergem em uma ou mais acepções:

[...] más allá de dilucidar las cuestiones atinentes a la etimología y for-
ma fónica y hasta ortográfica de los pares de palabras enfrentados, 
radica en cómo se manifiesta en cada lengua el significado que dichas 
voces abrigan [...] (MIRANDA POZA, 2014, p. 14) 9

Montaño Rodríguez (2009), em um contexto didático, realizou uma pesquisa 
acerca da definição dos ‘falsos amigos’ dada por professores que ensinam línguas 
estrangeiras e chegou à conclusão de que, para a grande maioria dos docentes, 
esse fenômeno é percebido de modo simples e sem muitos questionamentos so-
bre o real motivo da discrepância semântica entre palavras que se escrevem ou 
soam iguais ou parecidas.

8. “Os pseudocognatos (os falsos amigos) são vocábulos que tem a mesma etimologia, porém cuja evo-
lução semântica resultou em significados diferentes” (Tradução nossa).

9. Além de observar a questão etimológica, a forma fônica e até a ortográfica dos pares de palavras en-
frentados, é importante observar como o sentido de cada palavra se manifesta dentro de cada língua 
(Tradução nossa).
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Já para a denominação ‘tipicamente’ nacional, Vita (2005) afirma que o ter-
mo heterossemântico está vinculado à gramática brasileira e que fora usado pela 
primeira vez por Nascentes (1934) na Gramática para uso de Brasileiros na qual o 
define como: “palavras semelhantes com sentidos diferentes. A partir de 1945, o 
termo acunhado por Nascentes ganhou ampla profusão através de Becker (1969 
apud VITA, 2005) através do Manual de Espanhol.

Andrade Neta (2000), no entanto, define os heterossemânticos como fenô-
meno linguístico composto pelos ‘falsos amigos’ e pelos falsos cognatos que são 
abundantes tanto na língua portuguesa e na língua espanhola e que se torna em 
um evento perigoso por provocar sérios problemas de intercomunicação.

Conclusão

Depois de expormos vários conceitos e teorias de trabalhos publicados so-
bre os ‘falsos cognatos’ - denominação que optamos por utilizar neste trabalho 
de pesquisa por atender melhor nossas indagações  – observamos que não há 
uma aceitação unânime no tocante à denominação e aos conceitos que as teorias 
abarcam (FRANCIS, 2010). Se por um lado, há quem defenda o étimo como identi-
ficador de um falso cognato (VAZ DE SILVA, 2003); por outro, existem aqueles que 
desconsideram a importância de sua origem (SABINO, 2006) e também aqueles 
que incluem na definição tanto os vocábulos de étimo comum, quanto àqueles 
que não possuem a mesma origem (LEIVA, 1994).

O que podemos concluir frente ao fenômeno linguístico em questão, é que, 
na realidade – independentemente da posição teórica que se defenda - o equí-
voco produzido se dá na mente do falante, e, isso ocorre pelo simples fato desse 
falante não conseguir identificar, a priori, o sentido que aporta o léxico da língua 
meta. Portanto, tal processo nos leva a crer que é possível relacionar os ‘falsos 
amigos’ ao ramo da psicologia que se ocupa dos processos mentais humanos que 
acompanham os processos linguísticos, ou seja, da psicologia cognitiva (MIRANDA 
POZA, 2014, p. 20). 
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Assim, cada indivíduo aprende a língua associando-a diretamente aos con-
ceitos anteriormente adquiridos da sua língua materna que faz parte de seu uni-
verso sociocultural. E, para opinar sobre a importante relação entre linguagem e 
cognição, Silva (2004, p. 2) nos traz uma importante contribuição sobre o fenôme-
no: “(...) a linguagem é parte integrante da cognição (e não um módulo separado) 
e se fundamenta em processos cognitivos, sociointeracionais e culturais e deve 
ser estudada no seu uso e no contexto da conceptualização, do processamento 
mental, da interação e da experiência social e cultural.” Dessa forma, os fatores 
cognitivos são ativados estrategicamente por meio de processos que impulsio-
nam e influenciam o indivíduo a fazer uso de seus conhecimentos prévios a seu 
favor, fazendo com que tenha a impressão que possui um conhecimento amplo 
e autônomo dos léxicos que pertencem à língua meta envolvida no processo de 
aquisição da linguagem. 

E, dentre as informações armazenadas na memória, o léxico é fator funda-
mental nesse processo de coligação entre a nova informação e o conhecimento 
anteriormente adquirido. É neste confronto que incide o problema dos ‘falsos 
amigos’: o aprendiz brasileiro ao deparar-se com vaso, por exemplo, tem em men-
te, ou seja, em seu conhecimento de mundo, que trata-se de um léxico que denota 
a ideia de um receptáculo para quaisquer tipos de líquido e que não se configura, 
em primeira instância, um recipiente específico para o consumo de um líquido 
humano.
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PÔSTER

ENSINO DE LÍNGUA ESPANhOLA NO 2º ANO DO ENSINO 
MÉDIO: POR UMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

ANDRESA GOMES NUNES (UFS)1

ALICE JESUS DOS SANTOS (UFS)2

Introdução

A presença da interculturalidade no ensino de língua estrangeira tem significa-
tiva relevância, visto que o estudo da língua por meio da cultura permite ao aluno 
conceber a língua em seu sentido pleno. Sabendo-se que o ensino de línguas nas es-
colas públicas não deve apenas ter como foco o ensino regras e de diálogos prontos 
que podem ser utilizadas em determinadas situações, mas sim uma aprendizagem 
em que o aluno integre os conhecimentos adquiridos para si, que permita ao aluno 
dialogar com os diversos mundos culturais. 

O ensino de língua espanhola no Brasil tem fundamental importância, o idioma 
conta com mais de quatrocentos milhões de falantes. Visto que o país está cercado 
por países de fala hispana e pertence a mesma área, América Latina, e tem relações 
econômicas e políticas com países hispano falantes, assim o ensino de espanhol nas 
escolas de educação básica tem grande relevância. Nesse contexto a intercultura-

1.  Graduanda em Letras português – espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. Foi bolsista do 
projeto PIBID (Programa de Iniciação à Docência) - Os materiais Didáticos de Língua Espanhola no En-
sino Básico sergipano: relações do processo de ensino-aprendizagem e Educação Linguística com o 
PNLD. Atualmente participa do PIBIX (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão) com o 
título “As tecnologias para a prática educacional do espanhol como língua adicional para o ensino mé-
dio”. E-mail: andresa.ufs@hotmail.com

2. Graduanda em Letras português – espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é bol-
sista do projeto PIBID (Programa de Iniciação à Docência) - Os materiais Didáticos de Língua Espanhola 
no Ensino Básico sergipano: relações do processo de ensino-aprendizagem e Educação Linguística com 
o PNLD. É voluntária do PIBIX (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão) com o título “As 
tecnologias para a prática educacional do espanhol como língua adicional para o ensino médio”. E-mail: 
jesusdossantosalice@gmail.com
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lidade ganha importância, pois a partir da relação entre países de fala da América 
Hispânica com Brasil os alunos encontrarão proximidades e afastamentos de aspec-
tos culturais, históricos, entre outros, enriquecendo sua visão de mundo. O ensino 
de língua espanhola por um viés intercultural leva ao aluno a aceitar as diferenças 
e a interagir com o outro.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar algumas reflexões quanto à pers-
pectiva intercultural para o ensino de língua espanhola. Abordamos teóricos que 
buscam discutir a importância intercultural nas aulas de língua estrangeira, e como 
proposta para o ensino intercultural, apresentamos duas atividades desenvolvidos 
pelo PIBID (Programa de Iniciação à Docência) no Colégio Estadual Tobias Barreto.   

Conceito histórico do interculturalismo

Ao longo da história o ensino de línguas tem evoluído através de uma série 
de princípios metodológicos que tratam de estabelecer os objetivos, os conteúdos 
e procedimentos nas aulas de língua estrangeira. O processo de ensino e aprendi-
zagem de uma língua estrangeira passou por diversas transformações e aprimo-
ramentos. O professor por sua vez apropria-se de estratégias, adquire uma meto-
dologia para melhor desenvolvimento das suas aulas e para melhor absorção dos 
conteúdos pelos alunos. 

Durante o século XX tiveram grande repercussão os métodos e enfoques de-
nominados métodos “alternativos ou humanístico”, são eles: gramática e tradução, 
direto, audiolingal, enfoque natural, método do silêncio, método da resposta física, 
entre outros que compõe esse conjunto de estratégias para melhor aprendizagem. 
Os métodos e enfoques foram evoluindo até chegar ao tema chave do nosso ar-
tigo: interculturalismo, aprendizagem intercultural ou interculturalidade. Quando 
falamos de “inter”cultural ressaltamos seus benefícios dentro ou fora do âmbito 
escolar, benefícios esses que nos esclarece Paraquett:
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“... os benefícios de uma perspectiva  INTERcultural,  sobretudo  quando  
a  entendemos como  políticas  públicas  que  interferem  na  educação,  
dentro  ou  fora da  escola.  E  o  prefixo  inter  representa  um  papel  
importante  nesse aspecto,  pois  sugere  uma  relação  recíproca  entre  
as  duas  partes. Sugere  a  integração,  o  encontro,  o  diálogo...” (PARA-
QUETT p. 146).

Para entendermos o que é o interculturalismo primeiro temos que esclarecer 
um dos pontos chaves utilizado nessa aprendizagem “cultura”, tudo o que se en-
tende por cultura hoje se baseia no conceito criado por Eduard Taylor (1832-1917) 
que a definiu pela primeira vez por Etnologia, ciência que estuda os fatos e os do-
cumentos levantados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social, 
buscando uma apreciação analítica e comparativa das culturas. Ou seja, traços que 
definem um indivíduo ou comunidade. Com isso a perspectiva intercultural nos re-
mete a idéia de um encontro de diferentes culturas proporcionando o conhecimen-
to e fortalecimento das mesmas, mas utilizar uma abordagem cultural não significa 
introduzir um novo método, podemos continuar a utilizar antigas táticas de ensino, 
a diferença estará na forma, na carga que iremos dar para a língua estrangeira, qual 
papel ela exercera na construção das identidades e como mediar diferentes cultu-
ras.  

O papel da cultura no ensino de espanhol 

A língua espanhola tem um papel muito importante na formação do aluno no 
ensino básico. O ensino de língua espanhola, assim como de qualquer outra língua 
estrangeira, vai muito além do ensino de regras gramaticais, mas também valores, 
história, entre outros. Sabemos que não podemos dissociar língua da cultura, já 
que como afirma Mendes (2008) língua é cultura. Ensinar língua estrangeira envolve 
saber a cultura de um povo, pois 

“sabemos que uma língua é muito mais que léxico, estruturas e uma 
bonita pronúncia. E o falante de uma língua – como também o aluno 
que está aprendendo uma língua estrangeira, o aprendiz de falante – é 
muito mais que um aparelhinho que emite e recebe informações. Uma 
língua encerra em si mesma a história do seu povo, suas tradições, as 
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características culturais de uma comunidade. Assim, o ensino de uma 
língua estrangeira tem que passar, necessariamente, pelo conhecimento 
da cultura”(GODOI, 2005).

Ensinar língua também é passar conhecimentos culturais, o ensino de língua 
estrangeira pode incorporar-se as outras disciplinas, o professor de espanhol pode 
articular com o professor de história e juntos trabalhar A Guerra Civil Espanhola, O 
“descobrimento” da América, A Inquisição Espanhola, entre outros. A interdisciplina-
ridade pode se dá também com outras disciplinas, como geografia, sociologia, filo-
sofia, artes, entre outras. Além da interdisciplinaridade, o professor pode trabalhar 
os temas transversais e geradores apontados respectivamente no PCNEM e OCEM. 
São temas que dialogam com a realidade em que o aprendiz vive e possibilitando a 
esse atuar no espaço e transformá-lo. É importante que o professor integre a trans-
versalidade e a interdisciplinaridade com o intuito de levar os educandos a consti-
tuir um meio de transformação social.  Dessa forma o ensino de línguas propicia 
“ao aprendiz a possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de 
permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contri-
bua para a sua formação geral enquanto cidadão”. (BRASIL, 2002, p.26)

O espanhol, assim como as demais disciplinas que compõem a grade do en-
sino médio, tem um papel de continuidade da formação da cidadania. O ensino de 
espanhol leva o aluno “a ver-se e constituir-se como sujeito a partir do contato e da 
exposição ao outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade” (BRASIL, 2006, 
p. 133). A cidadania vai além de mostrar ao aluno que ele tem do direito ao voto, é 
também conhecer a sua história, suas origens. Como aponta a OCEM “o conceito é 
(...) amplo e heterogêneo” (BRASIL, 2006, p.91) é ser crítico perante a sociedade, 

 “envolve a compreensão sobre que posição/lugar uma pessoa (o aluno, 
o cidadão) ocupa na sociedade. Ou seja, de que lugar ele fala na socie-
dade? Por que essa é a sua posição? Como veio parar ali? Ele quer estar 
nela? Quer mudá-la? Quer sair dela? Essa posição o inclui ou o exclui de 
quê?” (BRASIL, 2006, p.91).   
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 Um ensino intercultural de língua estrangeira, como apresenta Marcia Para-
quett (2009) que leva o aluno a conhecer o que é diferente para me conhecer, per-
mite por meio da exposição do outro a (re) construir a sua identidade, a (re) afirmar 
suas certezas, a enriquecer “sua visão crítica e seu universo cultural” (BRASIL, 2002b, 
p.100). O ensino de língua estrangeira contribui para a formação da cidadania e per-
mite que o aluno perceba a diversidade cultural. 

Interculturalidade 

A interculturalidade permite a interação culturas, um diálogo entre culturas, 
relacionando a cultura do aprendiz com uma outra cultura. Como trata Casanova 
(2005) a interculturalidade promove a convivência entre diferentes culturas, respei-
tando as diferenças de cada uma. Dessa forma, pretende que as pessoas de cultu-
ras diversas se conheçam e se relacionem e que, busquem o comum e se enrique-
çam com o diverso. É como salienta Matos (2014) “um fio condutor”, que permite 
relacionar duas culturas vistas como distantes, que possuem distanciamentos mas 
também proximidades. O aluno se (re) conhece por meio da exposição do outro, 
além de quebrar preconceitos e/ou estereótipos.  

Mendes (2004) propõe a Abordagem Comunicativa Intercultural que resume 
como uma 

“força potencial que pretende orientar as ações de professores, alunos 
e de outros envolvidos no processo de ensino/aprendizagem de uma 
nova língua - cultura, o planejamento de cursos, a produção de materiais 
e a avaliação da aprendizagem, com o objetivo de promover a constru-
ção conjunta de significados para um diálogo entre culturas” (MENDES, 
2004, p. 162). 

A interculturalidade pode ser trazida a partir da exposição do outro, pode se 
dá a partir da comparação entre culturas, por exemplo o professor pode trazer o 
transporte da Argentina, Cuba comparando com o Brasil, pode comparar a festa 
“La tomatina” da Espanha com a festa das Cabaçinhas do Brasil. O ensino ajudará a 
retirar ou minimizar formas de preconceitos e/ou estereótipos. Assim o aluno levará 
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para a sua família, sua comunidade uma nova forma de pensar sobre o mundo. A 
partir da comparação com o que é estrangeiro o aluno passa a conhecer seu en-
torno, sua cultura, e dessa forma ele pode comparar sua cultura com a cultura do 
outro.  “É necessário estimular o respeito à diversidade regional, social, cultural e 
linguística, condenando estereótipos, mitos, preconceitos e evitando transformar a 
diversidade em curiosidade” (BARROS e COSTA, 2010, p. 107).

 A interculturalidade também pode ser promovida a partir da perguntas que o 
professor pode fazer para orientar seus alunos. Por exemplo, se o professor apre-
senta a “Fiesta de los muertos” do México, pode fazer uma pergunta como: No Brasil 
ocorre do mesmo jeito?  Buscando aproximar duas culturas “distantes”, pois “quan-
do comparamos as culturas de nossos aprendizes brasileiros com tantas outras da 
língua alvo, fica fácil identificar nossas proximidades com as da América Hispânica” 
(PARAQUETT, 2012, p. 391). Uma vez que os brasileiros falam português e a Améri-
ca Hispânica fala espanhol, mas ambas surgem a partir do latim, tendo esse como 
tantos traços em comum. 

Para Byram (2006) a cultura tem um papel importante no currículo. “O con-
ceito de cultura é compreendido em termos de comunicação intercultural, isto é, a 
habilidade e a capacidade de entrar em uma outra cultura e comunicar eficazmen-
te e apropriadamente” ( BYRAM apud SANTOS, 2012, p. 88). Na ilustração Byram 
(2006) mostra que a competência comunicativa intercultural está no centro. Embora 
a competência comunicativa intercultural proposta por Byram (2006) não contem-
pla como aponta Santos (2012) questões como diversidade, cultura e identidade que 
são importantes no ensino intercultural nos nossos, o autor mostra em sua ilustra-
ção que a competência intercultural que nos ajuda a compreender o processo de 
ensino –aprendizagem intercultural.  
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Ilustração das relações linguístico cultural

Práticas desenvolvida com o PIBID: “Guía de turismo” e 
“Fiestas de los países hispanohablantes”

As práticas desenvolvidas ocorreram no Colégio Estadual Tobias Barreto, loca-
lizado no centro da cidade de Aracaju do Estado de Sergipe. A escola conta com um 
grande número de alunos oriundos de diversas localidades, até mesmo outro muni-
cípio como Nossa Senhora do Socorro. O Colégio Estadual Tobias Barreto é conside-
rado como um dos melhores colégios do Estado de Sergipe, pois possui excelentes 
professores e por se preocupa com a preparação dos seus alunos para o Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Médio), preparando simulados pelo menos duas vezes ao 
ano. A procura por vagas na escola é grande, a escola tem quase mil alunos, contan-
do ensino fundamental final e ensino médio. As salas de aula são cheias e as aulas 
de espanhol ocupam apenas 50 minutos, uma vez por semana em cada turma do 
ensino médio. Numa aula apenas, o professor de língua estrangeira não consegue 
abarcar a riqueza do mundo hispânico, mas por meio de oficinas e projetos vimos 
que isso é possível. Como em nossas observações, percebemos que haviam alguns 
estereótipos, vimos nesses dois projetos uma possibilidade de ampliar a visão do 
aluno com relação aos países hispânicos, reduzir práticas de preconceito e/ ou es-
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tereótipos e ainda proporcionar um diálogo intercultural entre países hispânicos e 
o país de língua materna do aluno.  Sendo assim, a professora de língua espanhola 
da instituição e nós, pibidianas, pensamos em uma forma de ensinar a língua es-
trangeira levando em consideração os fatores mencionados para proporcionar um 
melhor ensino – aprendizagem. Elaboramos dois projetos: Guía de Turismo e Fiestas 
de los países hispanohablantes que descreveremos a seguir. 

Projeto: Guía de Turismo

O projeto “Guía de turismo” tinha como objetivo levar o aluno a ser o que o 
nome do projeto já diz, um guia. Os alunos estavam responsáveis de trazer o entre-
tenimento, culinária (restaurantes, pratos), lugares históricos, pontos turísticos por 
meio de exposição de imagens, vídeos, dos próprios pratos culinários, da represen-
tação de ambientes, etc. A decisão da escolha dos países foi tomada pela professo-
ra, por nós bolsistas e pelos alunos.  Os países escolhidos foram Argentina e Porto 
Rico. A escolha foi interessante, porque os alunos conheceriam um país como a 
Argentina de forma mais ampla, sem estereótipos ou reducionismos, e Porto Rico, 
um país que geralmente não é muito trabalhado pelos professores nas aulas de lín-
gua espanhola, e quando está presente, é representado pelo porto-riquenho Ricky 
Martin. 

As apresentações dos grupos Porto Rico e Argentina se deram respectivamen-
te nos dias 10 de julho de 2015 e 17 de julho de 2015. 

Imagens do projeto Guia de turismo
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Projeto: Fiesta de los países hispanohablantes
 
O projeto “Fiesta de los países hispanohablantes” tinha como próposito expor os 

alunos à diversidade heterogeneidade das culturas hispânicas. Nas apresentações, 
os alunos consideraram os seguintes aspectos: danças, músicas, pratos culinários, 
história, ornamentação. Os países escolhidos foram: Chile, México, Argentina, Ve-
nezuela, Paraguai, Uruguai, Espanha e Peru. Na exposição do trabalho, os alunos 
tinham que apresentar a festividade do país hispânico levando em consideração os 
aspectos mencionados. Abaixo temos algumas imagens tiradas nas apresentações. 

Imagens do projeto Fiestas de los países hispanohablantes

Resultados

Os projetos “Guía de Turismo” e “Fiesta de los países hispanohablantes” pro-
piciaram incontáveis saberes aos alunos do ensino médio. Por meio do PIBID, nós 
bolsistas juntamente com a professora da instituição do ensino básico pudemos 
levar a interculturalidade e mostrar ao aluno que há diferenças, mas essas devem 
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ser respeitadas e como aponta Barros e Costa (2010) a heterogeneidade é uma ca-
racterística inerente a qualquer grupo, comunidade, região ou país”. Os projetos le-
varam os alunos a conhecer ainda mais sua própria por meio da exposição de outra 
cultura, a respeitar as diferenças, a refletir sobre os conhecimentos adquiridos e a 
interagir com outras culturas. Temos como resultado agentes que podem atuar na 
sociedade, levando os conhecimentos adquiridos para a família, amigos, comunida-
de em que vive. 

Considerações Finais
  
Em vista dos argumentos mencionados, a interculturalidade tem grande rele-

vância no ensino de língua espanhola, pois contribui para o desenvolvimento crítico 
do cidadão que respeita o modo de vida e as práticas culturais do outro.  Auxilia na 
construção da identidade cultural por meio do conhecimento das outras culturas e 
na percepção do rico universo cultural da língua. 

O professor de ELE deve buscar “desestrangeirizar”, promovendo relações in-
terativas na língua – meta, tornando a cada dia mais próxima para aquele que está 
aprendendo, como aponta Almeida filho (2008). Geralmente a formação de profes-
sores não é orientada sobre como ensinar língua estrangeira e sim sobre o que se 
sabe sobre aprender línguas (Daher e Sant’anna, 2010).  A formação de professor 
de ELE deve se preocupar em mostrar aos graduandos as variedades culturais do 
idioma, a diversidade da América Latina, pois só assim é possível promover a in-
terculturalidade. Para promover a interculturalidade é necessário ter professores 
interculturais que respeitam as diferenças e não reduzem a língua a estereótipos e 
preconceitos. 

Para a autora Abadía (2000) a interculturalidade considera em maior parte o 
aluno, aquele que aprende a língua. A interculturalidade considera o aluno, o espaço 
em que ele vive, sua cultura, seu modo de vida. O ensino de língua estrangeira por 
uma perspectiva intercultural permite a integração de mundos culturais diferentes, 
a construção de novos saberes e quebra de estereótipos, possibilitando ao aluno e 
ao professor ampliar seus horizontes e respeitar as diferenças. 
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