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Aos que me ensinaram a romper as fronteiras entre o sonho e a realidade: 

Sérgio, Gui, Mãe, Lú, Lin, Nado e Luiz. 

 

 

Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a 

força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas 

para que vocês possam pisar pelo menos na Lua. Sonhem com a Lua para que vocês 

possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos montes para que 

vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das 

frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão 

além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a 

regra da lógica. Nessa matemática você só aprende a multiplicar quando aprende a 

dividir, só consegue ganhar quando aprende a perder, só consegue receber, quando 

aprende a se doar.  

 

Augusto Cury, 2007. 
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RESUMO 

 

 

Um tema recorrente nas discussões sobre o ensino de língua inglesa (LI) nas escolas públicas 

nacionais é a escassez de recursos didáticos aos quais professores e alunos têm acesso, para 

viabilizar uma aprendizagem mais efetiva. Nesse sentido, o livro didático (LD) é visto como 

importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), 

pois pode servir de guia para que os professores desenvolvam suas aulas, apresentando o 

conteúdo programático a ser enfocado durante determinado período escolar, e propondo 

atividades para que os alunos pratiquem a LE. Entretanto, a chegada dos LDs de LI nas 

escolas públicas brasileiras faz-nos refletir sobre a consonância desse material com as 

diretrizes educacionais vigentes, leva-nos a pensar sobre o preparo dos professores e alunos 

para utilizá-lo, bem como sobre a eficiência desse recurso no processo de ensino-

aprendizagem de LI. Assim, propomos um estudo que visa, inicialmente, a examinar os 

documentos oficiais que apresentam as diretrizes educacionais nacionais, para identificar as 

propostas teórico-metodológicas indicadas nesses textos. Após essa análise inicial, 

verificamos que as diretrizes apresentadas se ancoram em três perspectivas de base: na visão 

interacional do ensino-aprendizagem de LE, na perspectiva discursiva da linguagem e nos 

aspectos de uma abordagem comunicativa para o ensino-aprendizagem de LE. 

Posteriormente, passamos à análise das instruções e propostas de atividades de produção oral, 

contidas na série Keep in Mind (2009), por meio de critérios propostos a partir de tais 

perspectivas. Os resultados demonstram que, em alguns pontos, os LDs avaliados estão em 

sintonia com as propostas teórico-metodológicas apresentadas pelos documentos oficiais, a 

exemplo da promoção da interação nas atividades avaliadas e da criação de produções 

discursivas a partir das propostas apresentadas. Em contrapartida, observamos que existem 

alguns aspectos a serem revisitados, para que suas propostas estejam afinadas com o indicado 

nas diretrizes educacionais para o ensino-aprendizagem de LE do ensino fundamental 2 

brasileiro. Destacamos, por exemplo, o fato de a maioria das instruções e atividades não 

exporem o contexto em que ocorrerá a troca discursiva, além da ausência de apontamentos, 

nas instruções voltadas ao professor, para que ele promova a criação de inferências, acerca 

dos discursos a serem produzidos junto aos alunos. Caracterizam esse trabalho os atributos da 

pesquisa qualitativa, visto que partimos de uma análise interpretativa dos dados, e o estudo 

por amostragem, já que temos como universo a produção oral na série Keep in Mind (2009) e 

nos propomos a analisar amostras das instruções e das propostas de atividades de produção 

oral, contidas nos volumes da série. Destarte, acreditamos que esta pesquisa possa contribuir 

para os estudos sobre a análise de materiais didáticos, acrescentando novas perspectivas e 

descobertas a este tema, além de colaborar para a formação inicial e/ou continuada de 

professores de LE, proporcionando-lhes uma visão das diretrizes teórico-metodológicas 

oferecidas pelos documentos oficiais e a interface destas com as propostas apresentadas pelos 

LDs da referida série. Ademais, este trabalho pode acrescentar novas contribuições ao Guia 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD 2011), a partir dos resultados obtidos pela 

análise de alguns construtos da série mencionada. 

 

Palavras-chave: livro didático; ensino-aprendizagem de LE; produção oral. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

A recurring subject in discussions about the English language learning and teaching in 

Brazilian public schools is the lack of teaching resources available for teachers and students to 

develop the teaching-learning process in a more effective way. In this sense, the textbook is 

considered an important tool in the foreign language teaching-learning process, since it can 

serve as a guide for teachers to develop their classes, it presents the content to be focused on 

during the school period, and brings activities for the students to practice the foreign 

language. Nevertheless, the arrival of the foreign language textbooks in Brazilian public 

schools makes us reflect on its consonance with what is proposed on the legal educational 

guidelines, to think about the preparation of teachers and students to work with these 

textbooks and to inquire about the effectiveness of this material for the English teaching-

learning process. Thus, we propose a study that initially examines the official documents that 

comprise the Brazilian educational guidelines in order to identify the theoretical-

methodological proposals presented in them. We concluded that the guidelines presented are 

based on three perspectives: on the interactive vision of the teaching-learning process, on the 

discursive perspective of language, and on aspects of a communicative approach for the 

foreign language teaching-learning process. Afterwards, we analyzed the instructions and the 

proposals of speaking activities, contained in the Keep in Mind (2009) series, based on the 

aspects created from those perspectives. The results obtained allowed us to conclude that at 

some points the textbooks are considered in agreement with the theoretical-methodological 

proposals presented in the official documents, as, for example, in regard to the promotion of 

interaction in the activities showed, and in the possibility of creating discursive productions in 

classes. In contrast, we found that there are some aspects which should be revisited along the 

textbook, so that its proposals get in tune with the guidelines stated in the documents: a) the 

fact that most of the instructions and activities do not present the context in which the 

communication will occur, b) the lack of encouragement in the instructions for the teachers to 

promote the creation of inferences about the discursive exchange to be performed with 

students. This research is characterized by the attributes of the qualitative perspective, since 

we propose an interpretative analysis of data, and by the sample study, since we have the oral 

production of the Keep in Mind (2009) series as the universe and we analyze samples of it. 

Subsequently, we develop the analysis of the instructions, those which are teacher-directed 

and those which are students-focused. Moreover, we believe that this research can contribute 

with the studies about textbook analyses, adding new insights and discoveries to that theme; it 

also may collaborate with the initial and/or continued teacher education, providing a vision of 

the theoretical-methodological proposals introduced by the legal educational guidelines and 

their relation to the Keep in Mind (2009) textbook series. Finally, this research may add new 

contributions to the PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) guide by means of the 

results obtained from this research.  

 

Keywords: textbook; foreign language teaching and learning; oral production. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O ano de 2011 representa um marco na educação brasileira, pois, pela primeira vez em sua 

história, o livro didático de LE do ensino fundamental, doravante LD, foi disponibilizado, 

gratuitamente, aos professores e alunos da educação básica pública. Esse notável progresso 

nos leva a refletir sobre os benefícios que serão trazidos e promovidos pela chegada desse 

material às salas de aula e a indagar sobre o nível de preparação do professor para utilizar esse 

LD da forma como preveem os documentos oficiais que contêm as diretrizes para o ensino-

aprendizagem de LE. 

Nesse sentido, a presente pesquisa visa a analisar uma das séries de LDs que foram 

disponibilizadas para as escolas públicas brasileiras, a fim de avaliar até que ponto as 

instruções direcionadas ao professor para o desenvolvimento das atividades e as atividades 

propostas nos volumes da série, atendem aos pressupostos teórico-metodológicos 

identificados nos documentos que apresentam as diretrizes educacionais legais – que 

determinam os procedimentos nos quais o ensino nas escolas públicas brasileiras deve se 

pautar. 

 

 

1.1 Contextualização da Pesquisa  

 

 

Ao observarmos o momento atual, deparar-nos-emos com milhões de pessoas buscando a 

aprendizagem da língua inglesa (LI), por terem a noção de que o mercado de trabalho, em 

constante expansão e ávido por contatos com mercados internacionais, exige o domínio dessa 

língua quase como um pré-requisito para uma ascensão profissional. 

O mercado de trabalho exige e as diretrizes pertinentes à educação nacional prescrevem que 

os alunos devem sair da escola com condições de utilizar a língua estrangeira (LE) em suas 

relações sociais, mas não é isso o que se constata no contato com alunos que acabaram de 

deixar os ensinos fundamental e médio brasileiros, e em meio às discussões sobre o tema no 

âmbito educacional. O que percebemos é que grande parte desses alunos precisa recorrer a 
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cursos extraclasse para aprender uma LE, já que não tiveram essa possibilidade nas salas de 

aula das escolas regulares.  

Nasce, então, um questionamento: o que estaria acontecendo nas escolas públicas brasileiras 

em que existem professores supostamente capacitados para ensinar, mas alunos que, apesar de 

estarem em contato com a LE por cinco a sete anos consecutivos nos ensinos fundamental e 

médio, muitas vezes, terminam a educação escolar básica sem saber se expressar 

apropriadamente nessa LE? Diversas são as variáveis geralmente apontadas como a causa 

desse fracasso, incluindo a falta de capacitação dos professores, a falta de interesse e 

motivação dos alunos, a ausência de recursos didáticos, entre outros. 

Em linhas gerais, essas particularidades norteiam a iniciativa de realizar esta pesquisa, a fim 

de trazer a nossa contribuição para o ensino-aprendizagem de LI nas escolas públicas 

nacionais. Daí advém o interesse em voltarmos o nosso olhar para os recursos didáticos dos 

quais podem se valer professores e alunos nas salas de aula. Entre os disponíveis, dirigimos o 

nosso foco para os LDs que foram disponibilizados a partir de 2012, de forma gratuita, nas 

escolas públicas brasileiras de ensino fundamental “2” (do sexto ao nono anos). Esses livros 

são considerados um dos mais importantes recursos didáticos com os quais professores e 

alunos podem contar para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LI.  

 

 

1.2 Justificativa da Pesquisa 

 

 

A motivação para a realização deste estudo advém das disciplinas cursadas ao longo do curso 

de graduação em Letras, das discussões acerca do ensino de LE nas escolas públicas 

brasileiras, das dificuldades relatadas e vivenciadas por colegas professores, além das que 

pude observar em meu estágio curricular e, finalmente, das buscas iniciais por contribuir com 

um ensino de melhor qualidade e eficiência para as escolas públicas do país. 

Dessa forma, julgamos relevante para o contexto atual, no qual se insere o ensino de LE nas 

escolas brasileiras, uma análise das instruções e propostas de atividades, contidas em um dos 

LDs disponibilizados para as escolas públicas, com o intuito de investigar se elas levam os 
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professores e alunos a desenvolverem, nas salas de aula, o que é proposto pelos aportes 

teóricos indicados nos documentos que contemplam as diretrizes educacionais brasileiras. 

Ademais, este estudo poderá suscitar algum tipo de revisão das instruções direcionadas ao 

professor para o desenvolvimento das atividades, bem como das atividades voltadas para os 

alunos, caso elas não atendam às propostas teórico-metodológicas previstas nos textos oficiais 

ou não possibilitem ao professor utilizar o LD de forma a desenvolver, nas salas de aula, uma 

perspectiva comunicativa para o processo de ensino-aprendizagem de LE.  

Este trabalho de pesquisa permitirá, ainda, elucidar a discussão acerca da adequação dos LDs 

às propostas apresentadas nas diretrizes educacionais brasileiras e contribuir com os estudos 

em desenvolvimento ou a serem realizados. Ademais, as repercussões dessa iniciativa têm 

como propósito colaborar para que o ensino de LE nas escolas públicas seja, cada vez mais, 

aprimorado e desenvolvido de forma eficaz. 

Nesse sentido, torna-se válido aferir se tal material está em consonância com o significado 

que a aprendizagem de LE adquiriu na contemporaneidade. Acerca do tema, precisas são as 

palavras de Almeida Filho (2005, p. 81): “aprender uma língua não é mais somente aprender 

outro sistema, nem só passar informações a um interlocutor, mas sim construir no discurso (a 

partir de contextos sociais concretos e experiências prévias) ações sociais (e culturais) 

apropriadas”. Podemos verificar, portanto, que o ensino-aprendizagem de uma LE, 

atualmente, visa à prática e à utilização dessa língua para além dos limites da escola, tendo em 

foco o cotidiano dos alunos ao empregarem a LE.  

É oportuno frisar que o material didático também deve estar em sintonia com as descrições do 

Guia do Programa Nacional do Livro Didático 2011, doravante PNLD 2011, visto que este 

documento é um dos que regem os conteúdos e diretrizes que devem ser contemplados no LD: 

 

[...] tão importante para a formação e a inclusão social do indivíduo, a aprendizagem 

das habilidades de ler, falar, ouvir e escrever em outras línguas não deve ou não 

precisa ser um privilégio exclusivo das camadas favorecidas. Por isso, os critérios 

adotados no Edital PNLD 2011 para a seleção das coleções buscaram garantir que, 

na escola pública, o aluno consiga aprender a língua estrangeira para compreender e 

produzir, oralmente e por escrito, diversos tipos de textos (PNLD, 2011, p. 13). 

 

Essas assertivas refletem o esperado para o ensino de LE no país, a saber: um ensino que 

objetiva ir além da aquisição da gramática e da aprendizagem para ser empregada nas salas de 

aula e que, a partir da interação social, vislumbre a aplicação do conhecimento adquirido para 
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além dos limites da escola, visando ao meio social em que vivem os alunos. Esse tipo de 

ensino é o aspirado pela perspectiva interacional e discursiva do ensino-aprendizagem de LE e 

pela AC (Abordagem Comunicativa), as quais compartilham elementos de seus pressupostos 

com os descritos no guia do PNLD 2011. 

Nesse sentido, julgou-se relevante levantar e elucidar os estudos acerca da visão interacional 

da aprendizagem, da perspectiva discursiva da linguagem e da abordagem comunicativa para 

o ensino-aprendizagem de LE, a fim de proceder à análise dos LDs selecionados, a partir do 

que os documentos oficiais consideram como seus fundamentos.  

Vale salientar que o estudo ora proposto vem ao encontro da linha de pesquisa intitulada 

Tradução e Práticas Discursivas, que constitui uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem, do Departamento de Letras do Instituto de 

Ciências Humanas e Sociais - Universidade Federal de Ouro Preto (DELET/ICHS/UFOP), 

pois tem como foco a análise das instruções e atividades de produção oral, com vistas a 

investigar se elas podem conduzir os alunos a produzirem práticas discursivas nas aulas de LI. 

Outrossim, de acordo com os textos oficiais que apresentam as diretrizes educacionais 

brasileiras, nas salas de aula, deve-se objetivar o engajamento do aluno como sujeito 

discursivo e, portanto, ter em vista a produção de discursos. As perspectivas interacional e 

comunicativa, também indicadas como aportes teóricos dessa pesquisa, comungam essa 

premissa e promovem a viabilização da produção discursiva nas aulas de LE. 

 

 

1.3 Objetivos da Pesquisa 

 

 

O estudo ora proposto será desenvolvido com vistas a analisar as atividades de produção oral 

apresentadas nos manuais do professor da série Keep in Mind
1
 (2009), com o propósito de 

identificar se as instruções e atividades neles contidas condizem com os procedimentos 

teórico-metodológicos indicados nos documentos oficiais, que têm como base a visão 

                                                           
1 As informações sobre o LD a ser analisado são apresentadas no item que trata da metodologia da pesquisa. 
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interacional da aprendizagem, a perspectiva discursiva da linguagem e aspectos da abordagem 

comunicativa para o processo de ensino-aprendizagem de LE.  

Como objetivos específicos, visamos: a análise dos textos oficiais que apresentam as 

diretrizes educacionais brasileiras em vigor e a sua interface com as teorias apresentadas; 

contribuir com as pesquisas realizadas sobre o tema, com a qualidade do LD de LI 

disponibilizado nas escolas públicas do ensino básico no Brasil e aperfeiçoar tanto a formação 

inicial quanto a formação continuada de professores de LI, no que diz respeito ao uso de LDs. 

 

 

1.4 As Etapas do Trabalho 

 

 

Inicialmente, é apresentado o referencial teórico desta pesquisa. Este contemplará a 

apresentação de aspectos presentes nos textos oficiais – que abrangem as diretrizes 

educacionais nacionais –, considerados relevantes para a pesquisa realizada. Pretendemos, 

assim, levantar quais as propostas teórico-metodológicas indicadas nesses documentos para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LE nas escolas nacionais. 

Em seguida, com o intuito de entender as propostas das visões teórico-metodológicas 

apontadas pelos documentos oficiais, é desenvolvida uma seção que se propõe a elucidar as 

perspectivas interacional, discursiva e comunicativa para o ensino-aprendizagem de LE.  

Na sequência, é elaborado o capítulo que  contempla os procedimentos metodológicos para a 

viabilização deste trabalho de pesquisa e, posteriormente, é apresentada a análise dos dados 

extraídos dos volumes da série Keep in Mind (2009), a qual foi realizada por meio de um 

intercâmbio entre os critérios estabelecidos a partir dos aportes teóricos previamente citados e 

as instruções e propostas de atividades contidas no LD. Por fim, são expostas as 

considerações finais deste trabalho e as referências bibliográficas citadas no decorrer do texto.  

 

 

 

 

 



20 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma revisão acerca dos documentos educacionais brasileiros, 

a fim de apurar as diretrizes para o ensino-aprendizagem de LE nas escolas nacionais, e, em 

seguida, elucidaremos cada uma dessas visões teórico-metodológicas, por meio do estudo de 

alguns autores. Tais aportes teóricos servirão como base para que possamos desenvolver a 

análise das instruções, direcionadas aos professores, e atividades propostas aos alunos nesse 

trabalho de pesquisa. 

 

 

2.1 As Interfaces entre as Diretrizes Educacionais Legais e o Ensino-   

Aprendizagem de LE 

 

 

Os documentos oficiais apresentam a legislação educacional em vigor e contêm as diretrizes 

acerca dos procedimentos teórico-metodológicos a serem adotados nas escolas nacionais, para 

o ensino/aprendizagem.  

No capítulo em questão, serão apresentados trechos relevantes à pesquisa, acerca dos 

seguintes documentos: 

a) A Constituição Federal Brasileira de 1988 – que tem como um de seus objetivos 

principais estabelecer as diretrizes básicas de modo a assegurar a todos o direito social 

à educação (art. 8º), visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho (art. 205); 

b) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que “dispõe sobre todos os 

aspectos do sistema educacional, dos princípios gerais da educação escolar às 

finalidades, recursos financeiros, formação e diretrizes para a carreira dos 

profissionais do setor”;  

c) Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que descrevem, entre vários outros 

aspectos, os objetivos gerais relacionados ao ensino de LE nas escolas brasileiras, 
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além de prover diversas orientações e prescrições acerca da metodologia a ser 

utilizada nas salas de aula, das avaliações e dos conteúdos estudados;  

d) Os Conteúdos Básicos Comuns de Minas Gerais (CBCs-MG, 2010) que, a partir do 

que propõem os PCNs, descrevem as prescrições a respeito do modo como o ensino 

deve ocorrer no estado;  

e) O Guia do Programa Nacional do Livro Didático de 2011 – PNLD 2011, que 

apresenta as coleções selecionadas para serem utilizadas nas escolas públicas de 

ensino fundamental a partir de 2011, os critérios de avaliação empregados na seleção 

dessas coleções e o quadro comparativo dessas séries didáticas, bem como as resenhas 

elaboradas sobre cada uma delas.  

Na sequência, abordaremos mais detalhadamente os documentos dispostos acima, com vistas 

a resgatar as particularidades de cada um deles que nos parecem relevantes para essa pesquisa. 

 

 

2.1.1 A Constituição Federal da República Brasileira de 1988 

 

 

Nesta seção, serão apontados alguns aspectos julgados relevantes ao estudo, no que concerne 

à Constituição da República de 1988. 

O termo constituição refere-se a um conjunto de direitos do cidadão e deveres do Estado para 

com a sociedade, a fim de que se estabeleça uma ordem geral no país. A última constituição 

brasileira, de 1988, “além de alargar dispositivos constantes em constituições anteriores, 

estipulou outros princípios como o do pluralismo, da liberdade e da gestão democrática”. 

(CURY, 2002, p. 29) 

O capítulo referente à Educação, cujo título VIII é: “Da Educação, da Cultura e do Desporto” 

e cuja seção é a de número I: “Da Educação”, afirma: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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Neste artigo, é introduzida a relação entre a educação e o mercado de trabalho. Observamos, 

assim, que na escola, espera-se ter acesso a uma educação de qualidade, que vise ao 

desenvolvimento e preparo dos alunos para o mercado de trabalho e para as situações sociais 

que vivenciarão dentro e fora das salas de aula (LARSEN-FREEMAN, 2000). Entretanto, o 

que se constata é que uma parcela considerável de alunos deixam os ensinos fundamental e 

médio sem sequer conseguir se expressar verbalmente nas situações mais elementares do 

contexto da LE.  

No artigo 208, são apresentadas as atribuições do Estado para com os educandos: 

 

Art. 208 O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

§VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 
 

Apesar do que é proposto nesse artigo, o LD de LE só foi distribuído de forma gratuita a 

todos os alunos da educação básica do ensino fundamental público a partir de 2011, ou seja, 

dois anos após tal emenda ter sido promulgada. 

Na sequência, serão apresentadas algumas considerações acerca da Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB – para a educação nacional, que trazem mais algumas informações a respeito do que se 

espera para o ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras. 

 

 

2.1.2  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) aborda os aspectos relativos ao 

funcionamento do sistema educacional nacional, desde os seus princípios gerais até seus 

propósitos, abrangendo os recursos financeiros, aspectos relacionados à formação e às 

diretrizes para a carreira dos profissionais da educação. 

O primeiro artigo da LDB (1996) discorre a respeito dos processos formativos e da vinculação 

da educação à prática social: 
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Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais. 

   

  § 2o A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. 

  

Tais trechos são considerados pertinentes à pesquisa por abordarem a questão do trabalho e da 

prática social. A partir dos excertos apresentados, observamos a aspiração de que a educação 

tenha como um de seus objetivos primordiais preparar o aluno para a sua vivência em 

sociedade e para atuar no mercado de trabalho, visando ao seu desenvolvimento como 

cidadão, proporcionando-o uma formação mais abrangente, que exceda aos limites da sala de 

aula.  

O artigo da LDB apresentado acima possui estreita relação com as perspectivas discursiva e 

interacional da aprendizagem – as quais, como veremos posteriormente, têm como um de seus 

principais focos demonstrar que é a partir da interação que os indivíduos se constituem 

discursivamente e alcançam a aprendizagem, como afirmam Bakhtin (2006) e Vygotsky 

(2007). Tal princípio se relaciona também a um dos pressupostos da abordagem comunicativa 

(AC) para o ensino de LE, o qual sustenta que o aluno deve aprender a LE praticando-a em 

situações contextualizadas, empregando-a em suas trocas discursivas, nas salas de aula e fora 

delas (LARSEN-FREEMAN, 2000).  

Os objetivos primordiais da educação brasileira são reiterados nos artigos 2º, 3º e 22º da LDB 

(1996) nos quais, respectivamente, afirma-se: 

 
Art. 2º: A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

  

O artigo 3º determina sob quais princípios o ensino deve ser executado, o inciso XI estabelece 

a “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” e o artigo 22º também 

discorre sobre a importância da educação básica, ressaltando as suas finalidades: 

 

Art. 22: A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

Por meio das citações apresentadas, é possível apreender que a educação tem como um de 

seus principais intentos possibilitar aos alunos um ensino-aprendizagem vinculado às suas 



24 
 

práticas sociais, para que ele tenha condições de, efetivamente, alcançar e atender ao mercado 

de trabalho. Desse modo, entendemos que, entre os programas suplementares previstos pela 

Constituição Federal, a distribuição do LD deve estar em consonância com o que é proposto 

nos textos oficiais, a fim de que a LE seja ensinada de maneira que os alunos possam, de fato, 

utilizá-la em suas relações sociais na e fora da sala de aula. 

Na próxima subseção, serão trazidos à luz os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

direcionados ao ensino fundamental, que fornecerão informações mais direcionadas a respeito 

do modo como o ensino-aprendizagem de LE deve ocorrer nas escolas brasileiras. 

 

 

2.1.3 Os Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 

O documento dos PCNs (1998) é constituído de diretrizes que abordam o ensino-

aprendizagem de ensino fundamental e médio (educação básica) nas escolas brasileiras, com o 

intuito de orientar professores e profissionais da área de educação a trabalharem em 

conformidade com as propostas das diretrizes educacionais em vigor, nas diversas regiões do 

país.  

Os PCNs de LE advêm, por sua vez, da necessidade de se estabelecer uma referência 

curricular nacional, a fim de que se possa assegurar aos alunos de todas as regiões do país “o 

direito de ter acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção de sua cidadania” 

(PCNs, 1998, p. 9). Assim, as ideias apontadas nesse documento podem suscitar a reflexão 

acerca de diversos aspectos relacionados à educação nacional. 

No que concerne especificamente ao ensino-aprendizagem de LE, no documento da 

Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 63), afirma-se: 

 

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção 

do aluno como ser humano e como cidadão. Por isso, ela vai centrar-se no 

engajamento discursivo do aluno, ou seja, em sua capacidade de se engajar e engajar 

outros no discurso, de modo a poder agir no mundo social. Para que isso seja 

possível é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja balizado pela função 

social desse conhecimento na sociedade brasileira. 
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A partir do exposto, depreendemos que o ensino de LE vislumbrado nos PCNs (1998) está 

diretamente relacionado à sua função social, isto é, ao fato de que o aluno deve aprender a LE 

para utilizá-la em suas trocas discursivas cotidianas.  

Dessa forma, acreditamos que o LD e, em especial, as atividades de produção oral
2
 nele 

contidas – que são o nosso objeto de análise –, precisam contribuir para que os alunos 

entendam a prática da LE e a sua aplicação em contextos reais de utilização. Nessa 

perspectiva, os alunos devem ser levados a interagirem e produzirem discursos, a partir das 

propostas contidas nos LDs. 

Outro aspecto apresentado na introdução aos PCNs e também considerado relevante a este 

estudo é o que se refere à interação na sala de aula (1998, p. 71-72):  

 
A realidade torna-se conhecida quando se interage com ela, modificando-a física 

e/ou mentalmente. A atividade de interação permite interpretar a realidade e 

construir significados, permite também construir novas possibilidades de ação e de 

conhecimento. Nesse processo de interação do sujeito com o objeto a ser conhecido, 

o primeiro constrói representações, que funcionam como verdadeiras explicações e 

que se orientam por uma lógica interna que faz sentido para o sujeito. Essas ideias, 

construídas e transformadas ao longo do desenvolvimento, fruto de aproximações 

sucessivas, são expressões de uma construção inteligente por parte do sujeito.  

 

Este trecho revela a importância da interação nas salas de aula, como mola propulsora para a 

aquisição do conhecimento. Bakhtin (2006, p. 127) afirma que ela é a base fundamental da 

língua, pois contribui para a sua prática, a fim de que os signos linguísticos possam adquirir 

um sentido discursivamente, isto é, para que durante o processo de interação, os sentidos 

possam ser negociados entre os participantes da troca discursiva e as informações possam ser 

compreendidas contextualmente.  

Merece destaque, igualmente, o fragmento que versa sobre as situações de ensino vividas nas 

salas de aula: 

 

[...] situações escolares de ensino e aprendizagem são situações comunicativas, nas 

quais os alunos e professores co-participam [sic], ambos com uma influência 

decisiva para o êxito do processo. PCNs (1998, p. 72) 

 

                                                           
2
 Consideramos atividades de produção oral, aquelas que, de acordo com Brown (1994) e Larsen-Freeman 

(2000), envolvem os alunos na negociação e construção de sentidos, levando em conta a produção e a recepção 

das mensagens trocadas. 
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No excerto é ratificado que o conhecimento deve ser edificado de forma comunicativa. 

Destarte, salientamos que a AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE propõe que a 

sala de aula seja o local onde devem ser promovidas situações comunicativas, nas quais os 

alunos, de fato, interajam e coloquem em prática o conhecimento que estão adquirindo.  

Para tanto, acreditamos que o LD, o professor e os alunos devem promover a comunicação 

nas salas de aula: o LD trazendo atividades em que a interação seja priorizada; o professor 

sendo um mediador do processo, conduzindo as atividades, tendo em vista a promoção da 

interação e a produção discursiva; e os alunos, participando ativamente do processo ao 

empregar a língua-alvo em suas interlocuções. Por isso a ideia de cooperação, em que 

professor e alunos atuam juntos na construção dos saberes, valendo-se do LD como uma 

ferramenta de contribuição para a efetivação do processo ensino-aprendizagem. 

Vale ressaltar ainda o que é ponderado na introdução do documento oficial dos PCNs (1998, 

p. 96) acerca dos recursos didáticos, e, especificamente, sobre o LD, que é o objeto de análise 

da pesquisa: 

 

Dentre os diferentes recursos, o livro didático é um dos materiais de mais forte 

influência na prática de ensino brasileira. É preciso que os professores estejam 

atentos à qualidade, à coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação 

aos objetivos educacionais propostos. Além disso, é importante considerar que o 

livro didático não deve ser o único material a ser utilizado, pois a variedade de 

fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma visão ampla do 

conhecimento. 

 

A partir desse excerto, ratificamos o papel de importância do LD no desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem da LE, já que ele serve como recurso norteador dos conteúdos a serem 

trabalhados pelo professor nas salas de aula, além de prover as atividades para o 

aprimoramento das habilidades comunicativas do aluno. 

Após esse breve panorama acerca da Introdução aos PCNs (1998), no tópico que segue, serão 

abordados, mais detidamente, os conteúdos específicos do documento dos PCNs (1998) de 

LE. 
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2.1.4 Os Parâmetros Curriculares Nacionais de LE 

 

 

Nesta seção, serão expostos alguns trechos dos PCNs (1998) de LE que são considerados 

pertinentes a essa pesquisa e que, por conseguinte, discutem aspectos relativos à perspectiva 

interacional, discursiva e comunicativa do ensino-aprendizagem de LE. 

Já na apresentação dos PCNs de LE (1998, p. 15) é apontado que o ensino de LE é uma 

possibilidade para que o aluno tenha maior percepção de si mesmo como ser humano e 

cidadão e que, por essa razão, o seu engajamento discursivo e social deve ser contemplado, 

isto é, a sua habilidade de se envolver e de ser envolvido no discurso deve ser enfocada, a fim 

de que possa agir no cotidiano social.  

Assim, temos mais um contato com as perspectivas interacional, discursiva e com a AC para o 

processo de ensino-aprendizagem de LE, visto que, respectivamente, temos a interação como 

a essência do processo de ensino-aprendizagem, isto é, aprende-se interagindo na troca 

discursiva; e a AC tem como um de seus principais objetivos que o aluno possa aprender a 

língua praticando-a, de maneira interativa, nas salas de aula e fora delas, a fim de que possa 

adquirir o conhecimento e desenvolver a competência comunicativa
3
 a partir de suas práticas 

sociais de comunicação. 

Os PCNs de LE (1998, p. 15) são fundamentados em duas abordagens teóricas: uma visão 

sociointeracional da linguagem e uma visão sociointeracional da aprendizagem: 

 

O enfoque sociointeracional da linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, 

as pessoas consideram aqueles a quem se dirigem ou quem se dirigiu a elas na 

construção social do significado. É determinante nesse processo o posicionamento 

das pessoas na instituição, na cultura e na história. Para que essa natureza 

sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza conhecimentos sistêmicos, de 

mundo e sobre a organização textual, além de ter de aprender como usá-los na 

construção social do significado via Língua Estrangeira. A consciência desses 

conhecimentos e a de seus usos são essenciais na aprendizagem, posto que focaliza 

aspectos metacognitivos e desenvolve a consciência crítica do aprendiz no que se 

refere a como a linguagem é usada no mundo social, como reflexo de crenças, 

                                                           
3
 O termo competência comunicativa (CC), de acordo com Souto Franco e Almeida Filho (2009, p. 6), “é um 

termo mais complexo e sugere uma dinâmica que abrange bem mais do que o simples conhecimento de regras 

gramaticais e sua pretensa aplicação. Hymes mostra a importância do contexto para que se desenvolva a CC a 

partir da interação entre os comunicantes, argumentando que não há aquisição de língua fora do contexto social. 

É o uso que busca a propriedade na linguagem em diversos contextos de comunicação que vai contribuir para o 

desenvolvimento dessa crucial competência”. 
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valores e projetos políticos. No que se refere à visão sociointeracional da 

aprendizagem, pode-se dizer que é compreendida como uma forma de se estar no 

mundo com alguém e é, igualmente, situada na instituição, na cultura e na história. 

Assim, os processos cognitivos têm uma natureza social, sendo gerados por meio da 

interação entre um aluno e um parceiro mais competente. Em sala de aula, esta 

interação tem, em geral, caráter assimétrico, o que coloca dificuldades específicas 

para a construção do conhecimento. Daí a importância de o professor aprender a 

compartilhar seu poder e dar voz ao aluno de modo que este possa se constituir 

como sujeito do discurso e, portanto, da aprendizagem. 

 

O trecho supracitado aborda a visão sociointeracional e discursiva da linguagem e da 

aprendizagem, bem como traz informações que podem ser relacionadas à AC para o processo 

de ensino-aprendizagem de LE, uma vez que, nos pressupostos da AC, discorre-se sobre o 

papel do professor como mediador da construção do conhecimento – ele não é visto como 

aquele que detém o saber a ser transmitido, mas como o que promove e media atividades nas 

quais ocorre a interação e a negociação de sentidos na LE, estimulando, portanto, a 

participação efetiva do aluno, para que este seja o sujeito da construção de sua aprendizagem: 

 

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento 

discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso. Isso 

pode ser viabilizado em sala de aula por meio de atividades pedagógicas centradas 

na constituição do aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujeito 

do discurso via Língua Estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do 

aluno com os processos sociais de criar significados por intermédio da utilização de 

uma língua estrangeira (PCN de LE, 1998, p. 19). 

 

Ratifica-se, no trecho citado, a importância de que o aluno possa interagir e construir os 

saberes na LE, constituindo-se, assim, sujeito discursivo. 

Faz-se relevante salientar, ainda, os temas centrais da proposta dos PCNs (1998) de LE, a 

saber: a cidadania e a consciência crítica em relação à linguagem e as questões sociopolíticas 

da aprendizagem de LE. Para que eles sejam viabilizados, é preciso que sejam identificadas 

“duas questões teóricas de base: uma determinada visão da linguagem, isto é, sua natureza 

sociointeracional, e o processo de aprendizagem entendido como sociointeracional” (PCNs de 

LE, 1998, p. 24-25) que, segundo exposto no próprio documento, são as bases fundamentais 

do processo de ensino-aprendizagem de línguas. 

Além disso, destacamos a nota de rodapé que elucida o termo sujeito do discurso: “A 

construção do aluno como sujeito do discurso se relaciona ao desenvolvimento de sua 

capacidade de agir no mundo por meio da palavra em língua estrangeira nas várias 

habilidades comunicativas” (PCNs de LE, 1998, p. 19).  
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A partir dessa asserção, inferimos o quanto é importante que o aluno se enxergue e se 

comporte como sujeito de seu discurso, e, portanto, como parte integrante da construção de 

seu conhecimento, pois, caso aja apenas como receptor de determinado saber, ele torna-se 

alheio ao processo de interação, o qual leva à construção dos sentidos e à aprendizagem.   

Outro apontamento a ser salientado é o que discorre a respeito da relação entre a 

aprendizagem e o seu uso: 

 
Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na aprendizagem 

de línguas o que se tem a aprender é também, imediatamente, o uso do 

conhecimento, ou seja, o que se aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de 

ensinar e aprender línguas. Assim, caracterizar o objeto de ensino significa 

caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas fazem deles ao agirem na 

sociedade. Portanto, ao ensinar uma língua estrangeira, é essencial uma 

compreensão teórica do que é a linguagem, tanto do ponto de vista dos 

conhecimentos necessários para usá-la quanto em relação ao uso que fazem desses 

conhecimentos para construir significados no mundo social (PCNs de LE, 1998, p. 

27). 

 

A partir do exposto nesse trecho, é possível compreender que o processo de aprendizagem de 

uma LE deve acontecer a partir de uma integração entre a aprendizagem e o seu uso, isto é, o 

aluno deve aprender por meio da prática de determinado saber. Essa afirmação é reiterada em 

um dos pressupostos da AC no qual afirma-se que nas salas de aula deve-se buscar um 

ambiente o mais contextualizado possível, a fim de que os alunos possam interagir em 

situações comunicativas mais próximas da realidade cotidiana de uso da LE (LARSEN-

FREEMAN, 2000). Tal asserção também se relaciona à visão interacional da linguagem que 

visa à construção de significados e saberes a partir da interação, e que também leva em conta 

o meio social real em que os alunos vivem. 

A respeito da visão sociointeracional da linguagem propriamente dita, afirma-se, nos PCNs de 

LE (1998, p. 27):  

 

O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente determinado pela 

sua natureza sociointeracional, pois quem a usa considera aquele a quem se dirige ou 

quem produziu um enunciado. Todo significado é dialógico, isto é, é construído 

pelos participantes do discurso. Além disso, todo encontro interacional é 

crucialmente marcado pelo mundo social que o envolve: pela instituição, pela 

cultura e pela história. Isso quer dizer que os eventos interacionais não ocorrem em 

um vácuo social. Ao contrário, ao se envolverem em uma interação tanto escrita 

quanto oral, as pessoas o fazem para agirem no mundo social em um determinado 

momento e espaço, em relação a quem se dirigem ou a quem se dirigiu a elas. É 

nesse sentido que a construção do significado é social. [...] Quem usa a linguagem 

com alguém, o faz de algum lugar determinado social e historicamente.  
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Como pôde ser notado, o sentido é construído a partir da interação entre os participantes do 

discurso e o contexto discursivo em que essa troca acontece. Para tanto, o LD deve apresentar 

para alunos e professores em que contexto determinada atividade ocorrerá, quem são os 

participantes envolvidos na troca e quais papéis desempenharão na comunicação, a fim de que 

eles possam atuar discursivamente durante a atividade. 

Faz-se oportuno realçar também a concepção de discurso apresentada no documento dos 

PCNs de LE (1998, p. 27), que será considerada para o desenvolvimento das ideias contidas 

no presente estudo: “Discurso é uma concepção de linguagem como prática social por meio 

da qual as pessoas agem no mundo, considerando-se as condições não só de produção como 

também de interpretação”. 

Entendemos, dessa maneira, que a concepção de discurso citada no documento em questão 

leva em consideração: a) a língua em uso; b) a língua empregada nas práticas sociais 

cotidianas; e c) as condições em que essa língua é produzida e interpretada, isto é, o contexto 

em que é empregada, quem são os participantes envolvidos na troca discursiva e quais são os 

objetivos dessa troca. Desse modo, podemos inferir que, nas salas de aula de LE, espera-se 

que os alunos possam aprender a língua, praticando-a como numa troca discursiva. Por esta 

razão, é preciso entender e conhecer o contexto em que se desenvolvem as trocas discursivas; 

a quem estas se dirigem; em que momento serão realizadas e com qual objetivo.  

Ainda sobre a visão sociointeracional da linguagem, abordada nos PCNs de LE (1998, p. 57), 

alguns pontos devem ser destacados: 

 

[...] cada vez mais tende-se a explicar a aprendizagem como um fenômeno 

sociointeracional. Dessa forma, o foco que, na visão behaviorista, era colocado no 

professor e no ensino, e, na visão cognitivista, no aluno e na aprendizagem, passa a 

ser colocado na interação entre o professor e aluno e entre alunos, atualmente. 

 

Neste excerto, é apresentada mais uma caracterização da visão sociointeracional da 

linguagem, a qual se baseia em um ensino construído a partir da interação que deve ocorrer 

entre professores e alunos e também entre alunos exclusivamente, no processo de ensino-

aprendizagem da LE. 

O texto desse documento ainda destaca que, para haver a construção de sentidos (1998, p. 29), 

são empregados três tipos de conhecimento: a) o conhecimento sistêmico; b) o conhecimento 

de mundo; e c) o conhecimento da organização dos textos. De acordo com o mencionado no 
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documento, esses conhecimentos é que constituem a competência comunicativa dos alunos e 

que os preparam para a produção de seu discurso. 

A respeito dos três tipos de conhecimentos mencionados, de acordo com o texto dos PCNs 

(1998, p. 29), o conhecimento sistêmico refere-se à organização linguística que os indivíduos 

têm, isto é, aos conhecimentos léxico-semânticos, sintáticos, morfológicos, fonéticos e 

fonológicos. Tal conhecimento permite que os indivíduos, ao produzirem um discurso, 

possam optar por formas gramaticais apropriadas, isto é, que se amparem no nível sistêmico 

da língua, para alcançar a compreensão do que é enunciado. 

O conhecimento de mundo, como o próprio nome já enuncia, diz respeito a todo o 

conhecimento que os indivíduos constroem ao longo de suas vidas, às experiências que 

viveram, às informações com as quais têm e tiveram contato; enfim, a todo tipo de 

conhecimento que tiveram ao longo de suas vidas. Ele é considerado importante, pois: 

 

[...] a ausência de conhecimento de mundo pode apresentar grande dificuldade no 

engajamento discursivo, principalmente se o indivíduo não dominar o conhecimento 

sistêmico na interação oral ou escrita na qual estiver envolvido. [...] Ao mesmo 

tempo, é esse tipo de conhecimento que pode, com o desenvolvimento da 

aprendizagem no nível sistêmico, colaborar no aprimoramento conceptual do aluno, 

ao expô-lo a outras visões do mundo, a outros modos de viver a vida social e 

política, à possibilidade de reconhecer outras experiências humanas diferentes como 

válidas etc. (PCNs de LE, 1998, p. 30).  

 

Já o conhecimento da organização textual: 

 

[...] engloba as rotinas interacionais que as pessoas usam para organizar a 

informação em textos orais e escritos. Por exemplo, para dar uma aula expositiva é 

necessário o conhecimento de como organizar a informação na interação, que é de 

natureza diferente da organização da informação em uma conversa. [...] Em geral, os 

textos orais e escritos podem ser classificados em três tipos básicos: narrativos, 

descritivos e argumentativos. Isso não quer dizer, porém, que os textos narrativos 

não tenham elementos descritivos ou que os argumentativos não tenham elementos 

narrativos. [...] Assim, dependendo do alvo a ser atingindo, o autor escolherá um ou 

outro tipo de texto (PCNs de LE, 1998, p. 31). 

 

A partir da elucidação dos conhecimentos necessários ao indivíduo para que se engaje no 

discurso e acerca da noção da natureza sociointeracional da linguagem, observamos que o 

ensino de LE que se almeja é o que visa ao desenvolvimento da aprendizagem e da 

comunicação a partir do engajamento discursivo, isto é, que o aluno interaja com seus colegas 

e professor, estando envolvido em um ensino de LE que lhe proporcione praticar a língua na e 

fora da escola. 
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Não se trata, portanto, de um ensino que transmita apenas o conhecimento sistêmico da 

língua, nem outro que tenha em vista somente a acrescentar algum conhecimento de mundo, 

mas um ensino que englobe os três tipos de conhecimentos precitados – o conhecimento 

sistêmico, de mundo e da organização textual, ou seja, que proporcione o conhecimento 

acerca da organização estrutural da língua; que leve em conta as experiências de vida que os 

alunos já possuem; que considere as formas de expressão dos textos, para alcançar a 

apresentação textual, oral ou escrita, mais adequada ao determinado tipo de situação e aos 

objetivos pretendidos.  

Nessa perspectiva, o LD como instrumento de guia para as aulas, deve estar em conformidade 

com essa proposta, contendo atividades que trabalhem esses conhecimentos de forma 

conjunta, a fim de que o professor e os alunos sejam levados a desenvolvê-la nas aulas de LE.  

Desse modo, faz-se válido apontar o que é discutido no texto dos PCNs (1998, p. 76-77) a 

respeito dos procedimentos metodológicos a serem utilizados nas salas de aula: 

 

As abordagens estão alicerçadas em princípios de natureza variada, já considerados 

neste documento: 

 

- sociointeracional da aprendizagem em sala de aula; 

- cognitiva, em relação a como o conhecimento linguístico é construído por meio do 

envolvimento na negociação do significado, como também no que se refere aos pré-

conhecimentos (língua materna e outros) que o aluno traz; 

- afetiva, tendo em vista a experiência de vir a se constituir como ser discursivo em 

uma língua estrangeira; 

- pedagógica, em relação ao fato de que o uso da linguagem é parte central do que o 

aluno tem de aprender. 

 

Esses princípios constituem a base do desenvolvimento de uma metodologia de 

ensino que envolve como ensinar determinados conteúdos, pelo uso de diferentes 

procedimentos metodológicos.  

 

É preciso, portanto, que, a partir da interação entre os participantes do processo de ensino-

aprendizagem – professor e alunos –, as quatro macro habilidades sejam trabalhadas de 

maneira a enfocar a perspectiva do discurso, isto é, independentemente de qual for a 

habilidade a ser evidenciada, que os participantes do processo pensem no contexto em que o 

discurso está sendo produzido, em quem é a pessoa com a qual está interagindo e que vai, 

portanto, receber a mensagem, bem como quais são os propósitos comunicativos dessa 

interação.  
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Assim, podemos inferir que nos PCNs (1998) de LE possa também ser relacionada à AC para 

o processo de ensino-aprendizagem de LE, já que essa abordagem parte da interação, da 

negociação de sentidos e da contextualização das atividades para edificar seus pressupostos 

para o ensino-aprendizagem de uma LE. 

Na seção seguinte, serão apresentados alguns excertos contidos nos Conteúdos Básicos 

Comuns de Minas Gerais (2010) que partem das determinações da LDB (1996) e dos PCNs 

(1998) e apresentam, com mais detalhes, as diretrizes para o ensino-aprendizagem de LE nas 

escolas públicas do estado de Minas Gerais. 

 

 

2.1.5 Os Conteúdos Básicos Comuns de Minas Gerais 

 

 

Os Conteúdos Básicos Comuns do Estado de Minas Gerais, doravante CBCs-MG (2010, p. 

9), apresentam as metas, os conhecimentos, as habilidades, as competências, e os aspectos 

fundamentais da disciplina de LE, com o intuito de orientar as práticas pedagógicas dos 

professores. Abordaremos, assim, alguns trechos deste documento que são considerados 

pertinentes ao estudo realizado. 

De acordo com o CBCs-MG (2010, p. 11), o principal objetivo das ações pedagógicas 

indicadas nesse documento é desenvolver no aluno as habilidades essenciais para que ele: 

 

[...] possa lidar com as situações práticas do uso da língua estrangeira, tendo em 

vista sua competência comunicativa, tanto na modalidade oral quanto na escrita, 

pautando-se pela flexibilidade nas escolhas dos procedimentos didáticos. Adota-se 

uma abordagem comunicativa com ênfase no desenvolvimento de habilidades para o 

uso da língua estrangeira em situações reais de comunicação. 

 

Esse excerto é relevante à pesquisa, pois, pela primeira vez, em meio à análise dos textos 

oficiais, é enunciado, claramente, que a abordagem indicada como guia para o ensino de LE 

nas escolas brasileiras, é uma AC, o que corrobora alguns de seus princípios como elementos 

do aporte teórico para a análise do LD. 
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Ao indicar a AC como a abordagem a ser empregada pelos professores nas salas de aula, os 

CBCs-MG (2010, p. 13-14) afirmam que o ponto chave da AC para o ensino-aprendizagem 

de LE é: 

 
[...] o desenvolvimento de habilidades para o uso da língua em situações reais de 

comunicação nas modalidades oral e escrita. Concentram-se os procedimentos 

pedagógicos na integração destes quatro componentes de competência 

comunicativa: competência lingüística (conhecimento léxico-sistêmico e fonético-

fonológico), competência textual (conhecimento sobre textualidade, continuidade 

temática, gêneros textuais, tipos de texto, etc.), competência sociolingüística 

(adequação da linguagem às situações de interação) e competência estratégica (uso 

consciente de estratégias para lidar com situações e contextos pouco conhecidos nas 

várias interações do dia-a-dia por meio da língua estrangeira, tanto na modalidade 

oral quanto na escrita). 

 

Essa declaração concebe que tais pressupostos têm a interação como um dos principais meios 

para se desenvolver a aprendizagem da LE, pois a interação é o primeiro passo para que os 

alunos tenham a oportunidade de se engajarem discursivamente e, a partir disso, negociarem 

sentidos, desenvolverem a competência comunicativa e apreenderem a LE.  

Na sequência, são apresentadas, nos CBCs-MG (2010, p. 23), algumas considerações acerca 

das diretrizes para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas nas salas de aula. 

Restringiremo-nos a descrever o que é apresentado a respeito da habilidade de produção oral, 

que é o foco dessa pesquisa. 

No tocante à expressão oral, de acordo com os CBCs-MG (2010, p. 27-29):  

 

 [...] Ao fazer uso da língua estrangeira para construir e/ou manter relações sociais 

por meio da fala, o falante competente utiliza os quatro componentes de 

competência comunicativa: o textual, o sociolingüístico, o gramatical e o 

estratégico, articulando usos comunicativos adequados, estruturas gramaticais, 

lexicais e de pronúncia apropriadas, em função de determinadas condições de 

produção e determinados contextos em que ocorre a interlocução.  
 

Dessa maneira, no momento da fala, quem produz discursos também emprega estruturas 

linguísticas, com o intuito de atingir um propósito específico, adequando-as, portanto, ao 

contexto em que se encontram os participantes da troca discursiva. Assim, depreendemos que 

o LD pode promover a interação por meio das instruções, direcionadas aos professores, e por 

meio das próprias atividades de expressão oral, conduzindo os alunos às trocas discursivas. 
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Vale, portanto, destacar o trecho dos CBCs-MG (2010, p. 30) que discorre, especificamente, 

sobre o modo como devem ser as atividades contidas nos LDs, a fim de que promovam a 

construção de sentidos por parte do aluno, tendo em vista uma finalidade comunicativa: 

 

As atividades recorrentes em livros didáticos para o desenvolvimento da fala, como, 

por exemplo, ouvir um diálogo e praticá-lo com um colega, estudar um mapa e 

descrever o itinerário de um ponto especificado a outro, inventar perguntas sobre 

uma ilustração e depois respondê-las, não preparam o aluno para construir sentido, 

em colaboração com seu interlocutor, visando a um determinado propósito 

comunicativo. As atividades para o desenvolvimento da fala têm de garantir a 

preparação do aluno para lidar com as situações que vai enfrentar ao fazer uso da 

língua estrangeira em interações de comunicação autêntica. Elas devem combinar 

propósitos comunicativos significativos, estruturas gramaticais e formas lexicais 

apropriadas à modalidade oral, pronúncia inteligível e regras de uso adequadas às 

situações nas quais ocorre a interação em língua estrangeira. 

  

Temos convicção de que o LD seja um elemento fundamental para que tais objetivos sejam 

promovidos e alcançados nas salas de aula de LE e por esta razão acreditamos que as 

instruções direcionadas ao professor e as propostas de atividades contidas no LD devem ser 

elaboradas de maneira a suscitar a contextualização, a utilização da língua e o reconhecimento 

da situação comunicativa em que a interação ocorrerá, a fim de que os participantes do evento 

de aula possam negociar e construir sentidos, alcançando a troca discursiva e, 

concomitantemente, a aprendizagem da LE.  

No tópico seguinte, serão apresentados alguns apontamentos acerca do Guia do Programa 

Nacional do Livro Didático 2011 (PNLD 2011) que permitem compreender o que é esperado 

do LD da série Keep in Mind
4
 (2009), para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LE 

nas escolas brasileiras. 

 

 

2.1.6 O Guia do Programa Nacional do Livro Didático 2011 

 

 

Nesta seção, serão expostos e discutidos alguns trechos do Guia do Programa Nacional do 

Livro Didático (2011), doravante PNLD 2011, especialmente no que concerne às perspectivas 

                                                           
4
O livro Keep in Mind (2009), que é o objeto de análise desse trabalho, será descrito no capítulo que apresenta os 

procedimentos metodológicos da pesquisa. 
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de ensino-aprendizagem nele apontadas e ao LD Keep in Mind (2009). A opção pela 

apresentação do Guia do PNLD 2011 deve-se ao fato de ser o primeiro LD de língua inglesa 

oferecido, gratuitamente, a todos os alunos do ensino fundamental das escolas públicas 

brasileiras e de este LD ser o nosso objeto de análise. 

Já na apresentação do guia do PNLD (2011, p. 9), vale destacar a afirmação de que o LD deve 

prover ao aluno condições de aprender a ler, ouvir, escrever e falar na LE. Esta afirmação 

traduz o que se deve esperar dos LDs de LE para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem 

de uma LE nas salas de aula das escolas nacionais. Como observado, as propostas contidas 

nos LDs devem promover  as práticas linguísticas que contemplem as habilidades básicas de 

uma comunicação verbal. 

O guia do PNLD 2011 (2011, p. 11) traz também a informação de que a LE deve ser 

aprendida na escola e que, em virtude disso, os critérios para a escolha das coleções de LDs, 

adotados no Edital do PNLD 2011, “buscaram garantir que, na escola pública, o aluno consiga 

aprender a LE para compreender e produzir, oralmente e por escrito, diversos tipos de textos”. 

Tal assertiva é considerada relevante para a pesquisa realizada, pois permite inferir que o LD 

deve prover instruções para o professor e propostas de atividades para os alunos, de forma a 

ser, efetivamente, um dos recursos que promovem a aprendizagem da LE na educação básica. 

Outro ponto relevante para este estudo é o que concerne aos critérios de avaliação dos LDs 

apresentados e escolhidos a partir do edital PNLD 2011. Afirma-se, no guia do PNLD 2011 

(2011, p. 12), a exigência de que “as coleções respeitassem a legislação, as diretrizes e as 

normas oficiais relativas ao Ensino Fundamental”, o que assegura que os LDs devem estar em 

consonância com o previsto nos documentos oficiais.  

No quesito de avaliação dos LDs, declara-se que: 

 
As coleções tiveram de apresentar linguagem contextualizada e inserida em práticas 

discursivas variadas e autênticas, a fim de que o aluno tenha oportunidades: de 

aprender a ler e escrever textos coerentes em espanhol ou em inglês, além de falar de 

modo adequado em diferentes situações de comunicação e de compreender essas 

línguas quando utilizadas por distintos falantes, em diversos contextos e em 

situações da vida real. Com isso, exigiu-se que o ensino de gramática e vocabulário 

nas coleções estivesse integrado ao ensino das quatro habilidades (ler, escrever, 

falar, ouvir), privilegiando uma perspectiva comunicativa (PNLD, 2011, p. 12). 

 

Nesta assertiva, é apresentada a informação de que o LD deve conter práticas discursivas 

variadas e autênticas, para que o aluno possa adquirir a LE de forma a poder utilizá-la em 
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situações reais do cotidiano. Essa perspectiva é corroborada pelas visões interacional, 

discursiva e comunicativa para o ensino-aprendizagem de LE, uma vez que estas propõem 

que os alunos, por meio da interação, possam constituir-se discursivamente e, então, aprender 

a LE por meio de sua prática em situações de comunicação contextualizadas. Tal observação é 

relevante, pois permite conhecer o que se espera que os LDs selecionados contenham. 

No Guia do PNLD (2011, p. 37-38), é apresentada um visão geral do LD Keep in Mind 

(2009), o qual é descrito da seguinte maneira: 

 
A coletânea apresenta textos de diferentes esferas, como jornalística, literária e do 

cotidiano. [...] Em relação à produção oral, são contempladas funções 

comunicativas diversas, que envolvem diferentes estratégias verbais e não-verbais de 

comunicação. O trabalho com a gramática está integrado ao ensino das quatro 

habilidades e contempla análise e descoberta. A coleção propõe atividades de 

vocabulário, tanto nos projetos, quanto ao longo das unidades, que exploram o 

contexto de ocorrência dos itens lexicais. São várias as atividades que permitem a 

reflexão sobre diversidade, cidadania e consciência crítica.  

 

Percebemos, então, no que concerne à habilidade de produção oral, que a série Keep in Mind 

(2009) deve apresentar variadas funções comunicativas e permitir aos alunos se expressarem 

de diversas formas, fazendo uso da linguagem verbal e não-verbal. Tais apontamentos 

reiteram alguns princípios contidos na AC e elucidados por Larsen-Freeman (2000), já que 

eles afirmam que os alunos devem ter oportunidades de escolher as melhores formas para se 

expressarem em uma determinada situação comunicativa e que o foco do ensino-

aprendizagem deve residir na função do que é dito, ou seja, deve-se fazer uso da língua para 

alcançar um propósito comunicativo. 

Já com relação à análise do manual do professor
5
, no guia do PNLD (2011, p. 41-42), é 

salientado o seguinte: 

 
O Manual do Professor descreve a organização geral da coleção tanto no conjunto 

dos volumes, quanto na estruturação interna de cada um deles. Há orientações para o 

trabalho com cada uma das seções da unidade e sugestões de respostas, sem, no 

entanto, restringi-las a possibilidades únicas. Além disso, o manual remete ao 

trabalho interdisciplinar nas unidades temáticas, bem como fornece informações 

                                                           
5
 Quando nos referimos ao manual do professor, estamos considerando o livro didático voltado ao professor, que 

contém os mesmos conteúdos apresentados nos livros didáticos dos alunos, apenas sendo acrescido pelas 

instruções direcionadas ao professor para o desenvolvimento das atividades, pelas respostas de tais atividades, 

além do acréscimo de uma seção intitulada Assessoria Pedagógica, na qual são apresentadas informações a 

respeito da visão de língua e aprendizagem adotadas, do conteúdo enfocado, do modo como as habilidades foram 

pensadas e trabalhadas ao longo dos volumes, da constituição dos volumes e em como foram planejados, além de 

orientações pedagógicas e das transcrições dos textos contidos nas propostas de compreensão oral. 
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culturais e atividades complementares. Há algumas sugestões bibliográficas e 

webgráficas que contribuem para o desenvolvimento dos aspectos linguístico-

comunicativo, cultural e pedagógico, e há, ainda, um texto adicional sobre a prática 

de leitura. 

 

Depreendemos, assim, que o manual do professor da série Keep in Mind (2009), nosso objeto 

de análise, é visto de forma integralizada, não se restringindo à apresentação das respostas das 

atividades propostas no livro do aluno, mas também contribuindo para a formação do 

professor. 

Na sequência, passaremos a apresentar alguns trechos, relacionados à produção oral, que estão 

contidos em uma seção denominada Assessoria Pedagógica, contida no manual do professor 

dos LDs da série Keep in Mind (2009). A seção foi desenvolvida com vistas a possibilitar que 

os professores conheçam e entendam as visões apresentadas por esse LD e que possam aplicá-

las de forma mais efetiva. Salientamos que todos os LDs da série Keep in Mind (2009), do 

sexto ao nono anos, apresentam a mesma redação nesse tópico. 

No que concerne à produção oral, o texto da coleção afirma que parte-se: a) da simplicidade 

para propor as atividades que, de acordo com o material, são passíveis de serem realizadas em 

determinados contextos institucionais, e enfocam o que os alunos conseguem desenvolver em 

determinada etapa da aprendizagem; b) da orientação para o sucesso, a qual indica que as 

atividades de produção oral só são apresentadas quando se percebe que os alunos serão 

capazes de realizá-las com chances de êxito; c) da demonstração, que sugere aos professores 

uma demonstração inicial das atividades com um aluno ou grupo de alunos, antes que eles 

desenvolvam as atividades sozinhos; e, finalmente, c) da ajuda, na qual é proposto aos 

professores que circulem na sala durante a atividade, para que os alunos sintam que podem 

contar com a sua assistência. 

Um dos aspectos levantados na seção de Assessoria Pedagógica (2009, p. 30) no tópico 

Orientação para o Sucesso, é o do princípio aprenda-utilize-construa, em que os alunos são 

conduzidos a, inicialmente, aprender o conteúdo disponibilizado, utilizá-lo nas situações 

propostas e, finalmente, a construí-lo em sua produção oral.  

Com o intuito de verificar o que propõem os aportes teóricos identificados nos documentos 

oficiais apresentados e para proceder à análise das instruções e propostas de atividades de 

produção oral no referido LD, no próximo tópico serão abordados alguns apontamentos sobre 
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o que se compreende por perspectiva interacional da aprendizagem, visão discursiva da 

linguagem e AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE. 

 

 

2.2 As Perspectivas Interacional, Discursiva e Comunicativa para o Ensino - 

Aprendizagem de LE 

 

 

Como pôde ser verificado ao longo da apresentação dos trechos dos documentos oficiais que 

apresentam as diretrizes para o ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras, os procedimentos 

teórico-metodológicos nos quais o ensino de LE nas escolas públicas nacionais deve se pautar 

baseiam-se em uma visão interacional, discursiva e comunicativa. Por essa razão, nesta seção, 

serão abordados alguns apontamentos teóricos relativos a essas perspectivas, no que concerne 

ao ensino-aprendizagem de LE.  

 

 

2.2.1 Uma Visão Interacional do Ensino-Aprendizagem de LE 

 

 

Ao longo do estudo dos textos oficiais que apresentam as diretrizes educacionais legais, 

pudemos notar que uma das perspectivas a ser considerada e adotada nas salas de aula, para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LE, é a visão interacional da aprendizagem. 

Desse modo, nesta seção, elucidaremos o tema, construindo uma relação entre ele e o ensino-

aprendizagem de LE, por meio do estudo de alguns autores que discutem essa perspectiva. 

Inicialmente, faz-se válido apresentar uma conceituação de interação que irá permear este 

estudo. Silva (2001, p. 16) assim elucida o termo: 

 

[...] um evento que envolve, no mínimo, dois segmentos. No processo de ensino-

aprendizagem, parto do pressuposto de que um desses segmentos é o aluno e o outro 

é o professor ou um colega. A característica mais importante da interação é o fato de 

que, através da troca de informações entre esses dois segmentos, ela viabiliza a 

construção de conhecimento, levando-se em consideração o contexto sociocultural 

em que os participantes se encontram.  
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Inferimos, dessa forma, que a interação é considerada um dos principais elementos para a 

promoção do ensino-aprendizagem de LE, pois é por meio dela que os participantes do evento 

comunicativo entram em contato, interagem, produzem discursos e é por meio dela que os 

saberes são construídos e apreendidos. Desse modo, ela é um ponto chave no processo de 

ensino-aprendizagem de LE, visto que não se pensa em uma enunciação isolada, mas em um 

processo interativo constante entre produção e recepção dos discursos produzidos, entre 

enunciador, enunciado, contexto e receptor. Nesse sentido, Charaudeau (2002, p. 4) esclarece 

que: 

 
[...] para que se realize um ato de comunicação é preciso dois atores em relação de 

interação linguageira que se reconheçam mútua e reciprocamente como os parceiros 

de uma co-construção do sentido numa finalidade de intercompreensão e que, ao 

mesmo tempo, se diferenciem suficientemente para que possam assumir suas 

identidades próprias. A realização de um tal ato não pode seguir uma lógica de 

encadeamento unidirecional, já que cada sujeito dispõe da mesma iniciativa de 

comunicação que o outro, o que os obriga a uma ação constante de regulação. 

 

Depreendemos, assim, que a interação é um pré-requisito para que a produção discursiva 

ocorra e, por esta razão, acreditamos que, nos LDs de LE, ela deva ser incentivada, uma vez 

que é determinante para que haja a negociação de sentidos e, por conseguinte, a aprendizagem 

da LE. Koch (2005, p. 6-7) ainda afirma: 

 
A produção de linguagem constitui atividade interativa altamente complexa de 

produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 

lingüísticos presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas que 

requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto de saberes, mas, sobretudo, a 

sua reconstrução no momento da interação verbal. 

 

Destarte, podemos entender que, no momento da interação, aqueles saberes, os quais os 

membros da troca discursiva já possuem, são colocados em prática, negociados e 

reconstruídos, a fim de que a compreensão possa ser alcançada. A autora (2005, p. 9) também 

esclarece como esse processo de reconstrução ocorre: 

 

O sujeito, por ocasião da interação verbal, opera sobre o material lingüístico que tem 

à sua disposição, procedendo a escolhas significativas para representar estados de 

coisas, com vistas à concretização de sua proposta de sentido. Isto é, as formas de 

referenciação são escolhas do sujeito em interação com outros sujeitos, em função 

de um querer-dizer. Os objetos-de-discurso não se confundem com a realidade 

extralingüística, mas (re) constroem-na no próprio processo de interação. Ou seja: a 

realidade é construída, mantida e alterada pela forma como, sociocognitivamente, 

interagimos com ela: interpretamos e construímos nossos mundos por meio da 

interação com o entorno físico, social e cultural. 
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A partir desse excerto, entendemos a importância de que, em meio à troca discursiva, seja 

conferida a devida atenção ao contexto de produção e recepção das mensagens produzidas, já 

que a realidade é construída a partir do meio em que se encontram os membros da troca de 

discursos. Ao tecer um paralelo entre essa citação e o ensino-aprendizagem de LE, 

observamos que o contexto e os aspectos sociais e culturais em que os participantes do evento 

comunicativo estão envolvidos são elementos de grande relevância para que eles possam 

entender a prática da língua e construam sentidos na comunicação.  

Desse modo, acreditamos que o LD de LE deva apresentar aos alunos o contexto das 

atividades, os papéis que cada participante deverá desempenhar na atividade e a finalidade 

dessa troca discursiva, a fim de que os alunos tenham conhecimento sobre esses elementos e 

possam interagir de forma a produzir discursos. 

Passeggi (1999, p. 2) complementa essa visão por meio do seguinte esclarecimento: 

 

[...] na interação, o foco desloca-se de maneira intermitente, ora sobre o locutor, ora 

sobre o interlocutor, realçando seus papéis sociais, suas “visões de mundo” como 

fatores determinantes para a produção e compreensão dos atos de fala. A 

significação de uma palavra não pode, portanto, ser jamais percebida como algo 

totalmente (pré) determinado: ela só se constrói na e pela interação verbal, através 

da negociação intersubjetiva (entre sujeitos). 

 

Notamos, portanto, que, no processo de interação, os interlocutores interagem com as visões 

de mundo que possuem, com seus papéis sociais, com suas vivências pessoais. Assim, a 

língua precisa ser negociada, construída nesse processo de interação, para que os 

interlocutores – que podem apresentar conhecimentos de mundo distintos, saberes diferentes, 

contextos sociais diversos – possam negociar sentidos, buscando a compreensão desses 

discursos. 

Nesse sentido, depreendemos que o LD – visto como um dos principais guias para que 

professores e alunos desenvolvam os saberes almejados – por meio das instruções 

direcionadas ao professor para a condução das atividades e das próprias atividades propostas 

aos alunos, é peça fundamental para a promoção da interação nas salas de aula, visto que ele 

pode incentivar, por meio das instruções e propostas de atividades, a interação entre os 

participantes do evento de aula e a interação do aluno com o próprio material didático. 

Ainda sobre o termo interação social, destacamos alguns apontamentos indicados por 

Vygotsky (2007), ao abordar a aprendizagem por meio de uma perspectiva sociointeracional. 
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Este autor acredita que a linguagem deva ser enxergada sob uma ótica sociointeracional e, 

assim, busca demonstrar que o desenvolvimento, tanto pessoal quanto da aprendizagem de um 

indivíduo, seja construído a partir de suas interações com o meio social e com as pessoas com 

as quais ele convive: 

 

[...] todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua 

história social e acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-

social de sua comunidade (Luria, 1976). Portanto, as habilidades cognitivas e as 

formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores 

congênitos. São, isto sim, resultado das atividades praticadas de acordo com os 

hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. Conseqüentemente, a 

história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a história pessoal desta 

criança são fatores cruciais que vão determinar sua forma de pensar. Neste processo 

de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel crucial na determinação de 

como a criança vai aprender a pensar, uma vez que formas avançadas de pensamento 

são transmitidas à criança através de palavras (Vygotsky, 2007, p. 4). 

 

A partir da perspectiva Vygotskiana (2007), constatamos que o desenvolvimento da 

aprendizagem da criança ocorre por meio das interações que ela realiza durante os seus 

processos de desenvolvimento: “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas 

que as cercam” (Vygotsky, 2007, p. 100). Nessa perspectiva, a interação apresenta-se como o 

elemento principal para promover a aprendizagem, sendo, portanto, essencial para que esta 

ocorra. 

No que concerne à concepção social da linguagem, Johnson (2009, p.1) elucida que uma 

perspectiva social refere-se ao fato de a cognição humana ser construída a partir das 

atividades sociais que temos ao londo da vida, sendo estas e os materiais, sinais e símbolos 

construídos culturalmente, denominados artifícios semióticos, os mediadores das relações 

sociais, as quais permitem a criação de formas singulares do pensamento humano. 

Percebe-se, assim, que a perspectiva sociointeracional da aprendizagem tem como base o 

entendimento de que são as relações sociais que desenvolvem a cognição humana, os 

pensamentos e, portanto, a linguagem. Ao transpor essa visão para o ensino-aprendizagem de 

LE, concluímos que as situações propostas pelo LD, nas quais os alunos podem interagir, 

especialmente fazendo uso da LE, devem ser vistas como momentos de construção dos 

saberes dessa língua, pois, como ratifica Silva (2001), a interação promove a construção do 

conhecimento.  
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Johnson (2009, p. 3) ainda salienta que a perspectiva sociocultural propõe que pensemos a 

linguagem sob outra ótica. Nesta, ela é vista como um artifício psicológico, empregado para 

dar sentido às vivências, e cultural, para compartilhar experiências e dar sentido a elas com 

outras pessoas, transformando tais vivências em conhecimentos e entendimentos culturais. 

Dessa forma, dependendo do tipo de interação, do contexto em que ela ocorre, dos propósitos 

comunicativos pretendidos, a linguagem assume formas diferentes e é empregada de maneira 

a adequar-se às situações nas quais é utilizada. Faz-se oportuno, nesse momento, tecer um 

paralelo com a AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE, que será apresentada na 

seção seguinte, uma vez que em um de seus pressupostos é afirmado que aos alunos devem 

ser dadas oportunidades de interagirem e se expressarem em situações contextualizadas ao 

máximo, para que aprendam a utilizar a linguagem apropriada às mais diversas circunstâncias 

(LARSEN-FREEMAN, 2000). 

Tsui (1995, p. 17) assegura que o papel da interação, em uma aula de LE, é ainda mais 

importante, pois a língua é o objeto de estudo e, ao mesmo tempo, o meio pelo qual a 

aprendizagem ocorre. A autora salienta que além das expectativas e experiências que o 

professor traz para a sala de aula, os alunos também trazem as suas próprias vivências, 

interesses e motivos para estarem ali. Segundo ela (1995), todos esses elementos interagem 

entre si, e é a relação entre eles que determinará os tipos de oportunidades disponibilizadas e a 

efetividade do ensino (TSUI, 1995, p. 5). 

A autora (1995, p. 7) ainda apresenta o posicionamento de Allwright & Bailey (1991, p. 18-

19) que afirmam que a interação precisa ser cultivada pelos participantes que dela fazem 

parte, uma vez que a interação é feita em conjunto. Tsui também afirma que o fato de alguns 

professores tomarem o turno durante a maior parte da aula faz com que o tópico da conversa 

seja determinado por eles e, então, os alunos se reduzem ao papel de simplesmente responder 

às questões propostas e seguir as instruções daqueles.  

Como é sugerido na AC, devem ser dadas oportunidades aos alunos para se expressarem e 

posicionarem nas trocas interacionais, na negociação e construção do conhecimento e do 

discurso em sala de aula. Destarte, o professor é visto como facilitador do processo de 

aprendizagem e não como detentor do saber, já que, em meio ao processo de interação, 

professores e alunos produzem discursos, compartilham e constroem, conjuntamente, os 

saberes.  
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Littlewood (1995, p. 43) sugere que, nas atividades de interação social, os alunos devem 

atentar-se para o significado social e funcional da língua. De acordo com o autor, as 

atividades, portanto, devem se aproximar mais dos tipos de situações comunicativas 

encontradas fora das sala de aula, nas quais a língua não é apenas um instrumento funcional, 

mas também uma forma de comportamento social. A partir desse apontamento, verificamos a 

importância de que o LD esteja em sintonia com a perspectiva interacional, uma vez que é ele 

que será um dos direcionadores para o desenvolvimento da interação nas salas de aula. 

Nessa seção, pudemos compreender como a interação é parte integrante e essencial do 

processo de ensino-aprendizagem de LE. Sob esse enfoque, no tópico seguinte, 

apresentaremos uma perspectiva discursiva para o processo de ensino-aprendizagem de LE, a 

qual tem, como seu primeiro pilar, os processos interativos entre os participantes da troca 

discursiva. Afinal, não há como conceber um ato discursivo sem levar em consideração a 

interação promovida entre os participantes nele envolvidos. 

 

 

2.2.2 A Perspectiva Discursiva do Ensino-Aprendizagem de LE 

 

 

Como observado ao longo da apresentação dos documentos que contemplam as diretrizes 

educacionais, o ensino-aprendizagem de LE que se espera desenvolver no ensino fundamental 

é aquele que visa à aprendizagem da língua, a fim de que ela possa ser utilizada para o 

exercício da cidadania dos alunos, em suas práticas discursivas nas salas de aula e fora delas. 

Para tanto, os documentos que contém as diretrizes educacionais propõem que o ensino-

aprendizagem da LE também ocorra por meio de interações entre os alunos, entre o professor 

e os alunos, entre os alunos e o LD; de trocas discursivas contextualizadas, partindo da 

concepção de língua como discurso, e não somente como expressão de estruturas linguísticas. 

Esse aspecto é reiterado nos PCNs de LE (1998, p. 43): 

 

Um procedimento pedagógico útil para mostrar ao aluno que a linguagem é uma 

prática social, ou seja, envolve escolhas da parte de quem escreve ou fala para 

construir significados em relação a outras pessoas em contextos culturais, históricos 

e institucionais específicos é submeter todo texto oral e escrito a sete perguntas: 



45 
 

quem escreveu/falou, sobre o que, para quem, para que, quando, de que forma, 

onde? [...]. 

 

Com o intuito de entender como a perspectiva discursiva pode atuar e contribuir para o 

ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras e, posteriormente, relacionar esses apontamentos 

com a análise do LD de LE, apresentaremos as visões de alguns estudiosos que dedicaram 

seus estudos a esse tema. As visões ora apresentadas contemplam estudos de diferentes 

épocas, escolas e fundamentações teóricas. No entanto, acreditamos que todas elas fornecem 

contribuições para elucidar a perspectiva discursiva associada ao processo de ensino-

aprendizagem de LE. 

Nos PCNs de LE (1998, p. 27) é afirmado que o “discurso é uma concepção de linguagem 

como prática social por meio da qual as pessoas agem no mundo, considerando-se as 

condições não só de produção como também as de interpretação”. Por meio dessa definição, é 

possível constatar a abrangência do termo “discurso”, bem como verificar que ele não abarca 

apenas o momento da fala, isto é, da produção oral de um interlocutor, mas também o da 

recepção, ou seja, da interpretação do discurso que é produzido.  

A respeito dessas condições de produção e recepção dos discursos, esclarece Charaudeau 

(2001, p. 5): 

 

Para que haja sentido, é necessário que aquilo que é dito esteja vinculado com o 

conjunto de condições dentro das quais o que é dito está dito. Isto é o que, 

frequentemente, em análise do discurso, é chamado de condições de produção. Elas, 

no entanto, não são, em seu todo, iguais às condições de interpretação, já que se 

tratam de sujeitos que estão imersos em processos cognitivos distintos. Contudo, é 

necessário que o dito ato de comunicação leve a uma certa intercompreensão. Daí a 

necessidade de se imaginar quais poderiam ser as condições ideais para um ato, cujo 

propósito é a intercompreensão, isto é, que propicie o encontro de ambos os 

processos. 

 

Por meio da citação apresentada, depreendemos que as condições de produção dos discursos 

podem se relacionar a aspectos sociais, culturais, históricos e contextuais que preveem o que 

se espera ser falado em determinada situação. 

Em Foucault (2008, p. 61), encontramos a ampliação do conceito de discurso de que tratamos 

até aqui:  

 
O discurso assim concebido não é a manifestação, majestosamente desenvolvida, de 

um sujeito que pensa, que conhece o que diz: é, ao contrário, um conjunto onde é 
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possível determinar a dispersão do sujeito e sua descontinuidade consigo mesmo. É 

um espaço de exterioridade onde se desenvolve uma rede de âmbitos distintos. 

 

Em Iñiguez (2004, p. 91-92) verificamos a elucidação desse conceito:  

 
Para Foucault, o discurso é algo mais que a fala, algo mais que um conjunto de 

enunciados. O discurso é uma prática, e como no caso de qualquer outra prática 

social é possível definir as condições de sua produção. Diz Foucault: Se renunciará, 

portanto, a ver no discurso um fenômeno de expressão, a tradução verbal de uma 

síntese efetuada por outra parte; ao contrário, se buscará nele um campo de 

regularidade para várias posições de subjetividade.  

 

A partir da concepção de discurso, abordada por Foucault (2008) e elucidada por Iñiguez 

(2004), é possível diferenciarmos o discurso da fala. Nota-se que o discurso ultrapassa a 

noção de fala, ao buscar ir além da exposição de estruturas linguísticas, relacionando-se com a 

subjetividade, com o conhecimento de mundo, com o meio social e cultural, com as crenças e 

identidades dos sujeitos, com os contextos em que ocorrem as trocas discursivas, com quem 

fala, com quem interage com o que é dito, enfim, como afirma Foucault (2008, p. 61), com 

“uma rede de âmbitos distintos”.  

Sob o ponto de vista das diferenças que envolvem os participantes do evento comunicativo, 

Cazden (1988, p. 67) comenta: 

 

Uma das mais importantes influências em toda conversação (alguns consideram a 

influência mais importante) são os próprios participantes da conversação – suas 

expectativas sobre as interações e suas impressões sobre cada participante. Nós 

devemos considerar aqui a variação no discurso da sala de aula que deveria ocorrer 

entre as diferenças nas culturas maternas de cada aluno.
6
  

 

Assim, ao vincularmos o termo discurso ao ensino-aprendizagem de uma LE, temos uma 

perspectiva mais ampla desse processo, já que, como afirma Fairclough (2001, p. 91), “o 

discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do 

mundo, constituindo e construindo o mundo em significado”. Desse modo, a cada troca 

                                                           
6
 “One of the most important influences on all talk (some say the most important influence) is the participants 

themselves – their expectations about interactions and their perceptions of each other. We shall consider here the 

variation in classroom discourse that does, or should, co-occur with differences in students’ home culture” 

(CAZDEN, 1988, p. 67, tradução nossa). 

A tradução desta citação e de todas as demais que foram traduzidas ao longo do texto, da língua inglesa para a 

língua portuguesa, são de nossa responsabilidade. 
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discursiva realizada nas aulas de LE, alunos e professores não apenas estão representando 

sentidos na língua, mas negociando e construindo tais sentidos.  

Orlandi (1999, p. 21) afirma: “O discurso é assim palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o homem falando”. A autora prossegue: 

 
Na realidade, a língua não é só um código entre outros, não há essa separação entre 

emissor e receptor, nem tampouco eles atuam numa sequência em que primeiro um 

fala e depois o outro decodifica etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo o 

processo de significação e não estão separados de forma estanque. Além disso, ao 

invés de mensagem, o que propormos é justamente pensar aí o discurso. Desse 

modo, diremos que não se trata de transmissão de informação apenas, pois, no 

funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, temos um complexo processo de construção da realidade etc.  

 

Compreendemos, então, a perspectiva discursiva como sendo a língua em uso, incluindo as 

mais diversas dimensões a serem consideradas quando pensamos no emprego da língua como, 

por exemplo, os participantes envolvidos na troca discursiva, os aspectos sociais e culturais 

que os envolvem e o contexto em que ocorre a interação.  

Por meio dos estudos de Charaudeau (2006) alcançamos uma compreensão mais clara de 

alguns elementos que envolvem a produção e recepção de discursos. É possível apreender 

que, na medida em que vivemos, vamos compartilhando saberes e que a noção de um contrato 

informacional compreende um conjunto de normas, convenções, diretrizes que estabelecem 

aquilo que se espera ser dito em uma situação determinada. Um contrato de informação 

possui, assim, um conjunto de dados externos ou internos que devem ser analisados.  

Os dados externos podem ser reunidos em quatro categorias: a) a identidade - que busca 

responder à seguinte questão: quem fala para quem? Portanto, pretende identificar o EU 

comunicante e o TU interpretante; b) a finalidade - que objetiva responder à questão: para quê 

dizer?; c) o propósito – que deseja esclarecer do que trata o assunto; e d) o dispositivo – que 

espera identificar em que ambiente se inscreve o ato de comunicação, os lugares físicos 

ocupados pelos parceiros e o canal de transmissão utilizado (Charaudeau, 2006).  

Os dados internos referem-se: a) ao espaço de locução – que se relaciona ao fato de que o 

falante precisa justificar o motivo pelo qual toma a palavra, instituir-se como sujeito falante e 

identificar o seu destinatário; b) ao espaço de relação – que se refere ao espaço no qual o 

falante constrói relações de força ou aliança, de inclusão ou exclusão para com o destinatário; 
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e, finalmente, e c) ao espaço de tematização – que é definido pelo local onde é empregado ou 

constituído o domínio do saber, o (s) tema (s) da conversa (Charaudeau, 2006, p. 68-71).  

Percebe-se, então, que um contrato de informação implica diversas questões que precisam ser 

consideradas antes de iniciar uma troca discursiva. Se estabelecermos uma relação entre esse 

contrato e sua manifestação nas salas de aula de LE, observaremos que, a partir da noção de 

contrato, para uma atividade ser proposta no LD, deve-se ter conhecimento e apresentar ao 

professor, nas instruções direcionadas a ele para a realização de determinada atividade, por 

exemplo, a) o público-alvo ao qual a atividade se destina; b) a finalidade, os objetivos de tal 

proposta – para quê propor esta tarefa; c) deve também ser esclarecido o propósito - de quê 

trata a atividade; e d) precisa-se identificar o dispositivo – em que local, contexto será 

estabelecido o ato de comunicação.  

Acreditamos que a interação já se estabeleça no contrato, na medida em que o professor, por 

exemplo, precisa interagir com a realidade de seus alunos, adequando a proposta do LD à 

faixa etária deles, aos recursos dos quais dispõe na sala de aula, aos objetivos que os alunos 

têm estando ali, e até mesmo aos interesses pessoais dos alunos. Todas essas questões podem 

também ser relacionadas a princípios da AC, a qual será elucidada posteriormente, já que 

neles se discorre a respeito da importância de que se estabeleça um contexto social do evento 

comunicativo, uma vez que os aspectos gramaticais e o vocabulário apreendido advirão das 

situações comunicativas que estão sendo promovidas e nas quais os alunos estão inseridos. 

Dessa forma, se estiver claro o propósito da troca discursiva, a finalidade e o dispositivo de 

determinada atividade, os alunos poderão utilizar as formas de linguagem mais 

adequadamente, ou seja, eles poderão identificar, mais facilmente, as formas de linguagem 

mais apropriadas à situação comunicativa em que estão inseridos (LARSEN-FREEMAN, 

2000).  

Definido o termo discurso, chega-se à etapa em que a linguagem é colocada em prática e, por 

meio da interação entre os participantes da troca discursiva, ocorre a enunciação. No caso 

desta pesquisa, não nos propusemos a analisar a enunciação em prática, o modo como ela, de 

fato, ocorre nas salas de aula de LE. Porém, consideramos válida a elucidação do tema, a fim 

de identificarmos se as instruções e atividades contidas nos manuais analisados podem levar à 

promoção e à produção de interações e discursos nas aulas de LE.  
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Merece destaque o que Benveniste postula por enunciação. Ele entende que a enunciação é 

“este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização” 

(BENVENISTE, 1970, p. 82), mas realça que a enunciação não é definida pela produção do 

texto do enunciado, mas pelo próprio enunciado. O autor (1970) ainda afirma que “A 

enunciação supõe a conversão individual da língua em discurso” e que a questão a se analisar 

é como o sentido é produzido a partir das palavras (BENVENISTE, 1970, p. 83).  

Acrescentamos a isso uma consideração acerca dessa concepção de enunciação e o ensino 

comunicativo de LE. Nos pressupostos da AC, propõe-se, justamente, que seja priorizado o 

sentido do que é dito, ou seja, o enunciado. Ademais, um de seus princípios básicos é que seja 

conferida maior atenção à função do ato comunicativo em detrimento da forma linguística 

(LARSEN-FREEMAN, 2000). Destarte, o foco dessa abordagem é o uso da língua e, para 

tanto, como afirma Larsen-Freeman (2000), diversas formas linguísticas são apresentadas 

conjuntamente, tendo em vista a comunicação, ou seja, a função do que é enunciado. 

A respeito da relação entre a interação verbal e o fenômeno social que ela exerce, Benveniste 

(1970, p.84) salienta que “na enunciação, a língua se acha empregada para a expressão de 

certa relação com o mundo” e: 

   

A situação, em seu todo, consiste no que acontece linguisticamente. Cada 

enunciação é um ato que serve o propósito direto de unir o ouvinte ao locutor por 

algum laço de sentimento, social ou de outro tipo. Uma vez mais, a linguagem, nesta 

função, manifesta-se-nos, não como um instrumento de reflexão mas como um 

modo de ação (BENVENISTE, 1970, p. 90). 

 

Ao relacionar as declarações de Benveniste (1970) com o ensino-aprendizagem de LE, 

constatamos que quando o aluno participa de um processo de enunciação com seus colegas e 

professores, ele está apresentando uma relação construída por ele, a partir das situações pelas 

quais já passou, de suas vivências. Ele precisa, portanto, interagir com o seu interlocutor a 

partir de um saber compartilhado, a fim de alcançar o espaço da intercompreensão. Assim, é 

justificável o fato de em alguns pressupostos da AC ser sugerido que a aula seja totalmente 

contextualizada, para que o aluno seja inserido em situações mais próximas da realidade 

quanto possível. Dessa forma, ele poderá entender em que situação comunicativa está inserido 

e adequar a sua linguagem a essa situação e ao seu interlocutor e, então, buscar o espaço da 

intercompreensão, interagindo e negociando sentidos na LE. 
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Benveniste (1970, p. 83-84) atesta ainda que na enunciação são levados em conta o próprio 

ato de enunciar, as circunstâncias em que esse ato ocorre e os instrumentos de sua 

concretização. O autor assegura também que, depois da enunciação, “a língua é efetuada em 

uma instância de discurso, que emana de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e 

que suscita uma outra enunciação de retorno”; sendo considerada um ato individual de fala, 

que pressupõe um interlocutor. A partir dessa ponderação do autor (1970), verificamos que, 

concomitantemente à enunciação, ocorre o processo de recepção, de interpretação do discurso 

produzido.  

Com o intuito de elucidar o tema, Charaudeau (2008, p. 31) tece as seguintes constatações: 

 

[...] para o sujeito interpretante, interpretar é criar hipóteses sobre: (i) o saber do 

sujeito enunciador; (ii) sobre seus pontos de vista em relação aos seus enunciados; 

(iii) e também seus pontos de vista em relação ao seu sujeito destinatário, lembrando 

que toda interpretação é uma suposição de intenção. [...] O sujeito interpretante está 

sempre criando hipóteses sobre o saber do enunciador, como se fosse impensável 

que um indivíduo produzisse um ato de linguagem que correspondesse exatamente à 

sua intenção, ou seja, um ato de linguagem que fosse “transparente”.  

 

Nesse momento, é válido que se faça um paralelo entre a citação apresentada e o ensino-

aprendizagem de LE, visto que, sob o viés comunicativo, o aluno deve ser capaz de descobrir 

as intenções do falante ou escritor, ou seja, deve também desenvolver a capacidade de 

inferência (LARSEN-FREEMAN, 2000).  

Charaudeau (2008) destaca que interpretar significa criar hipóteses, supor qual é a intenção do 

enunciador ao produzir determinado discurso. Percebemos, portanto, a relevância de que os 

alunos sejam incentivados a criar hipóteses a respeito do que é dito. Pressupomos que o LD, 

por meio de suas instruções, direcionadas ao professor para o desenvolvimento das atividades, 

e das próprias propostas de atividades, possa conduzir professores e alunos a promoverem a 

criação de hipóteses e a fazerem previsões a respeito da troca discursiva que ocorrerá na 

atividade, facilitando, dessa forma, a compreensão e a adequação da linguagem à determinada 

situação comunicativa.  

O autor (2008, p. 24-26) ainda afirma: 

 

A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto para o 

sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas, 

no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito. Tal 

jogo depende da relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as 
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circunstâncias de discurso que os reúnem. [...] dizemos que é o sentido implícito que 

comanda o sentido explícito para constituir a significação de uma totalidade 

discursiva.  

 

Ao relacionar essas informações com o contexto da aula de LE, notamos que, para 

compreender o discurso que foi produzido seja pelo professor, aluno, ou outro enunciador, o 

interlocutor deve construir suposições, inferências sobre o que está sendo dito e, por meio da 

interação, negociar o significado do comunicado, a fim de partir do sentido implícito para 

chegar ao explícito, por meio dessa negociação.  

Acerca da recepção propriamente dita, destacamos a posição de Fausto Neto (1995, p. 194). O 

autor (1995) afirma que a recepção se constrói no interior do próprio processo discursivo, a 

partir das diversas operações desenvolvidas pelos processos da linguagem: “A recepção não é 

uma abstração: ela é construída discursivamente”. Ele ainda afirma que “o receptor é 

imaginarizado” (FAUSTO NETO, 1995, p. 196).  

A partir dessa constatação podemos concluir que, durante a enunciação, aquele que enuncia 

pode e deve prever a recepção e conduzir a sua fala, de forma a promover a interpretação 

esperada por parte de seus interlocutores. Podemos inferir também que a recepção dependerá 

dos saberes que esses alunos compartilham em relação ao que é dito, ao contexto de produção 

do que é comunicado e ao momento da enunciação. 

Nesse sentido, a recepção é um fator que se determina concomitantemente ao momento em 

que a enunciação é produzida e, portanto, poderia ser até mesmo considerada como o outro 

lado da enunciação, visto que toda enunciação já pressupõe uma recepção. Esta é, portanto, 

parte integrante e importante a se considerar e explorar em meio à análise do processo 

discursivo. Desse modo, é conveniente que, nas aulas de LE, alunos e professores tenham 

consciência dos elementos que compõem a troca discursiva, os quais são necessários para ir 

além da exposição de formas linguísticas.  

Isto posto, consideramos que o LD, por meio das instruções para que o professor conduza as 

atividades de produção oral e por meio das propostas de atividades nele contidas, tenha papel 

fundamental para que alunos e professores adquiram tal consciência, já que ele é um 

instrumento de trabalho que contém as propostas e direcionamentos do que deve ser 

desenvolvido nas salas de aula e, por esta razão, deve promover a reflexão acerca dos 

elementos que envolvem a troca discursiva. 
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No tópico seguinte, apresentaremos a AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE, a 

qual tem, como um de seus principais objetivos, promover o ensino-aprendizagem da LE por 

meio de interações contextualizadas e mais próximas das situações reais de comunicação que 

os alunos podem encontrar fora das salas de aula, em seus convívios sociais. Tal abordagem, 

portanto, compreende a interação e a prática discursiva como dois dos principais recursos dos 

quais professores e alunos devem utilizar para desenvolverem o processo de ensino-

aprendizagem da LE. Assim, inferimos que a AC pode sistematizar o que abordam os estudos 

acerca da visão interacional e da perspectiva discursiva de ensino-aprendizagem em 

pressupostos que viabilizam e conduzem professores e alunos a, de fato, empregarem tais 

perspectivas nas salas de aula de LE. 

 

 

2.2.3 Aspectos da Abordagem Comunicativa para o Ensino-Aprendizagem 

de LE 

 

 

Nas seções anteriores deste capítulo, discutimos a importância da interação e da perspectiva 

discursiva para a negociação dos sentidos na LE e, consequentemente, para o processo de 

ensino-aprendizagem dessa língua.  

Neste tópico, enfocamos a AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE. Essa 

abordagem foi escolhida para ser um dos aportes teóricos que viabilizarão a análise do LD, 

pelo fato de ser suscitada, nos textos que compõem as diretrizes educacionais, como uma das 

abordagens a serem utilizadas nas salas de aula para o ensino-aprendizagem de LE. 

Ao propormos um paralelo entre as propostas da AC e as visões das perspectivas interacional 

e discursiva para o ensino-aprendizagem de LE, previamente apresentadas, entendemos que a 

AC é uma abordagem constituída de pressupostos que têm, como principal intuito, propiciar o 

desenvolvimento da interação nas salas de aula e, por conseguinte, promover a troca 

discursiva. Por esta razão, acreditamos que haja uma relação de complementaridade entre 

esses três referenciais teóricos, no que concerne ao ensino-aprendizagem de LE.  

A AC surgiu para propor um ensino de LE que vislumbrasse uma aprendizagem para além das 

repetições de frases preconcebidas, na qual fosse levada em consideração a contextualização 
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das atividades, o público aos quais se destinam, ou seja, um ensino-aprendizagem de LE, 

baseado na interação, no qual frases isoladas e individualizadas dão lugar à prática do 

discurso. Essa prática é vista como uma produção contextualizada, construída pensando-se no 

momento de sua produção, nos interlocutores que participam da situação de comunicação, na 

finalidade do ato comunicativo, enfim, uma prática que leva em consideração todos os 

elementos que estão envolvidos na situação de comunicação, priorizando a função de 

determinado ato comunicativo. 

Segundo Almeida Filho (2005, p. 78), abordagem é “um conjunto nem sempre harmônico de 

pressupostos teóricos, de princípios e até crenças, ainda que só implícitas sobre o que é uma 

língua natural, o que é aprender e o que é ensinar outras línguas”. O conceito de abordagem, 

sob este viés, abarca diversos outros elementos e essa nomenclatura mostra-se adequada aos 

procedimentos metodológicos propostos pela AC para o processo de ensino-aprendizagem de 

LE, uma vez que ela não se caracteriza como um método de ensino, mas como um conjunto 

de procedimentos que podem conduzir professores e alunos a desenvolverem, nas salas de 

aula de LE, uma perspectiva comunicativa que contribuirá para o processo de ensino-

aprendizagem de uma LE.  

Martinez (2009) salienta que, no contexto de construção de uma abordagem comunicativa 

para o processo de ensino-aprendizagem de LE “[...] passou-se a uma abordagem mais 

integrativa e dinâmica dos conteúdos semânticos (noções, funções) sempre inscritos no jogo 

das atividades discursivas” (MARTINEZ, 2009, p. 68). Ele (2009, p. 68) conclui ainda que o 

grande trunfo da AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE é dar prioridade à 

“criatividade e à inventividade do aprendiz em uma prática social”. 

Ao relacionar as citações de Martinez (2009), relativas à AC, com as visões interacional e 

discursiva da aprendizagem, observamos que a AC parte do princípio de que a interação 

social entre professores e alunos é a mola propulsora para a construção da troca discursiva e, 

consequentemente, para a aprendizagem da LE. Para tanto, como veremos no tópico que 

apresenta alguns dos principais pressupostos da AC, o intuito é que sejam promovidas, nas 

salas de aula de LE, interações contextualizadas entre os participantes do evento de aula, com 

o intuito de que eles possam produzir discursos e não apenas expressar estruturas gramaticais 

da LE. 

Almeida Filho (2005, p. 81) também apresenta algumas considerações relativas ao surgimento 

dessa abordagem e ao seu significado:  
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A década de 80 convida-nos a reconsiderar a língua não estritamente como objetivo 

exterior ao aluno, mas sim como um processo construtivo e emergente de 

significações e identidade. Aprender a língua não é mais somente aprender outro 

sistema, nem só passar informações a um interlocutor, mas sim construir no discurso 

(a partir de contextos e experiências prévias) ações sociais (e culturais) apropriadas. 

[...] Sempre que a compreensão e a produção desse discurso são obtidas através das 

bases sucintamente apresentadas acima, a linguagem resultante é comunicativa. No 

ensino de línguas estrangeiras, este termo (comunicativo) surgiu como uma reação à 

abordagem anterior de fornecimento gradual e rotinizante de estruturas formais ao 

nível da frase. [...] O conceito de comunicação e a nova taxonomia que nos 

acompanham abriram, no fim da década de 70, novas possibilidades de compreensão 

dos processos de aprender/ensinar línguas. Dentro dessa nova tradição, surgiram os 

planejamentos de cursos de base instrumental e, finalmente, a abordagem 

comunicativa da grande operação (global) do ensino de línguas. 

 

Mais uma vez, é reiterada a posição de que a AC visa à função da linguagem, isto é, aos 

objetivos que se pretende atingir com determinada produção oral; à construção dos saberes 

por meio da interação, que propicia a troca discursiva e a negociação de sentidos na LE.  

Assim, inferimos que o LD, no que diz respeito, especialmente, às atividades de produção 

oral, deva estar em consonância com os pressupostos da AC, incentivando professores e 

alunos, por meio das instruções para a realização das atividades e das próprias propostas de 

atividades, à promoção da interação, à contextualização, enfim, à realização das trocas 

discursivas, as quais promoverão aprendizagem da LE. 

De acordo com Neves (1996, p.72), o conceito atribuído por Chomsky aos termos 

competência e desempenho foi considerado muito abstrato por Hymes (1972) e, por essa 

razão, ele teria destacado, em seus estudos, o falante e o ouvinte reais em interação, atribuindo 

o conceito de competência comunicativa ao uso da língua.  

No que diz respeito à elucidação dessa competência, alguns autores ratificam que ela é 

constituída por diversas outras, as quais, de acordo com Silva (2001, p. 118-119), são assim 

caracterizadas: 

 

A competência gramatical (também conhecida como competência lingüística [sic]) 

trabalha com o desenvolvimento do código lingüístico (a gramática da língua, seu 

vocabulário, a pronúncia, a ortografia e a formação de frases). A competência 

discursiva estuda a LE além das fronteiras da frase, isto é, busca a coerência e a 

coesão além da frase, em parágrafos ou textos propriamente ditos. Por sua vez, a 

competência sociolingüística estuda o domínio de estruturas lingüísticas, 

considerando-se as convenções e os propósitos de uma interação, e a competência 

estratégica lida com as estratégias de comunicação tanto verbais quanto não-verbais, 

com o intuito de melhorar a qualidade da produção lingüística. 
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Nesse sentido, compreendemos que a competência comunicativa envolve diversas outras 

competências, as quais abarcam conhecimentos e habilidades variados, que são considerados 

fundamentais para que o aluno desenvolva a aprendizagem de uma LE. 

Sobre o termo competência comunicativa, especificamente, esclarece Larsen-Freeman (1986, 

p. 131):  

 

A competência comunicativa envolve estar apto a usar a língua de forma apropriada 

a um determinado contexto. Para isso, os estudantes precisam conhecer as formas 

linguísticas, os significados e as funções. Eles precisam saber que diversas formas 

podem ser usadas para expressar uma função e que uma determinada forma pode 

também satisfazer a diversas funções. Eles devem ainda ser capazes de escolher 

entre essas formas a mais adequada ao contexto e aos papéis dos interlocutores. 

Ademais, eles precisam ser capazes de conduzir o processo de negociação de 

sentidos com seus interlocutores 
7
. 

 

Ainda acerca desse conceito, Amorim e Pacheco (2008, p. 113) afirmam: 

 
O desenvolvimento da competência comunicativa é importante para que o aprendiz 

possa se comunicar fazendo uso da língua alvo. A partir daí, o aluno estará apto a 

fazer as escolhas certas na hora de comunicar suas ideias [sic] e sentimentos 

adequando-se à situação em que está inserido, ao grau de formalidade apropriado à 

situação, além da escolha de respostas adequadas para determinadas perguntas, do 

uso de estratégias (mímicas, gestos, etc.) e da produção de enunciados 

gramaticalmente aceitáveis. 

 

Constatamos, portanto, que, com o propósito de alcançar a competência comunicativa, é 

preciso que nas salas de aula sejam enfocadas as competências discursiva, sociolinguística, 

estratégica e gramatical. Para tanto, devemos pensar na capacidade do LD – por meio das 

instruções direcionadas ao professor e das propostas de atividades apresentadas aos alunos e 

professores – de promover o desenvolvimento dessas competências.  

Como vimos ao longo da apresentação dos apontamentos relativos ao surgimento da AC, 

segundo alguns autores, o mais importante a se considerar na perspectiva comunicativa é o ato 

comunicativo, que se caracteriza como sendo o momento em que os alunos produzirão a 

linguagem e se expressarão oralmente. Desse modo, a preocupação com o ensino explícito da 

                                                           
7
 “Communicative competence involves being able to use the language appropriate to a given social context. To 

do this, students need knowledge of the linguistic forms, meanings and functions. They need to know that many 

different forms can be used to perform a function and also that a single form can also serve a variety of 

functions. They must be able to choose from among these the most appropriate form, given the social context 

and the roles of the interlocutors. They must also be able to manage the process of negotiating meaning with 

their interlocuters.” (LARSEN-FREEMAN, 1986, p. 131) 
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forma linguística é deixado em segundo plano e é dado maior enfoque à interação e à função 

do ato comunicativo. À vista disso, na AC, são propostos alguns princípios que têm como 

principal objetivo viabilizar a comunicação na LE e, consequentemente, a aprendizagem, 

como veremos adiante.  

De acordo com Neves (1996, p. 73), os pressupostos da AC prezam por levar em conta o que 

os aprendizes anseiam e necessitam ao aprender uma LE; por promover a aprendizagem da 

LE a partir de interações nas salas de aula; pela integração da cultura da LE com o que os 

aprendizes já têm como conhecimentos gerais; e pela utilização das habilidades linguísticas 

que eles já possuem em sua língua materna – LM. A partir dessa colocação, depreendemos 

que as propostas da AC tentam abranger o aluno e a sua formação, levando em consideração o 

que eles possuem como conhecimentos prévios acerca da cultura geral, e das habilidades 

linguísticas da LM e da LE, por exemplo.  

Para Cardoso (2003, p. 11), a AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE “[...] é a 

maneira de ensinar para que se desenvolva a comunicação real na sala de aula. É dada muita 

importância ao desenvolvimento de atividades com foco na mensagem que simulam 

condições reais de comunicação e interação dentro da sala de aula”. A partir dessa afirmação, 

podemos vislumbrar a importância de que o ensino seja contextualizado, a fim de que os 

alunos possam conhecer as situações nas quais estão inseridos, o tipo de linguagem mais 

adequado para ser utilizado nestas, qual é o seu possível interlocutor e quais são os objetivos 

da produção oral. 

Duarte (2009, p. 147) apresenta algumas características da AC: 

 

O ensino comunicativo de línguas apresenta as seguintes características: a) a 

linguagem é um sistema para a expressão de significado; b) a função primeira da 

linguagem é a interação e a comunicação; c) a estrutura da língua reflete seus usos 

funcional e comunicativo; e d) as unidades primeiras da língua são categorias de 

significados funcional e comunicativo como exemplificados no discurso. 

 

Verificamos, portanto, que a AC tem em vista a promoção da comunicação com o propósito 

de atingir determinada função comunicativa, partindo da interação entre os participantes 

envolvidos nas atividades. 



57 
 

Jucá (1998, p. 19-20) esclarece que o ensino comunicativo de LE é baseado em alguns 

elementos os quais promovem a efetiva aprendizagem da língua. Segundo a autora, tais 

elementos são considerados princípios e se dividem da seguinte maneira: 

 

[...] o princípio da comunicação, em que atividades que envolvam comunicação 

real promovem aprendizagem. O segundo é o princípio da tarefa, em que 

atividades nas quais a língua seja utilizada no desenvolvimento de tarefas 

significativas promovem aprendizagem. E, finalmente, o princípio da significação 

em que a língua que é significativa para o aprendiz promove a aprendizagem. 
 

Entendemos, então, que a perspectiva comunicativa para o ensino-aprendizagem de LE tem 

em vista a promoção da troca discursiva entre os alunos; que a língua não seja somente o 

objetivo de ensino, mas também o meio que conduz à aprendizagem; e ainda que a LE seja 

trabalhada em atividades que despertem o interesse dos alunos.  

Quando Larsen-Freeman (2000, p. 125) propõe uma reflexão sobre a experiência de ensinar 

por meio da AC, ela destaca alguns de seus princípios básicos. Levaremos em consideração 

aqueles que possuem relação direta com o foco da pesquisa em questão. 

A autora destaca como pressupostos da AC para o ensino-aprendizagem de LE: a) a 

capacidade de inferir as intenções dos falantes ou escritores; b) a língua-alvo é enxergada 

como um veículo para a comunicação em sala de aula e não apenas o seu objeto de estudo; c) 

uma determinada função pode ter diversas formas linguísticas e, como o foco do curso é o 

emprego da língua, uma variedade de formas linguísticas é apresentada em conjunto; d) o 

enfoque é maior no processo de comunicação que no domínio de formas linguísticas; e) os 

alunos deveriam trabalhar com a língua no nível do discurso ou para além da oração. Eles 

devem aprender sobre coesão e coerência, isto é, as propriedades linguísticas que unem as 

orações; f) os jogos são importantes porque eles têm algumas características em comum com 

eventos comunicativos reais – há um propósito na troca. Além disso, o falante recebe 

feedback imediato do ouvinte, tendo ele sido bem sucedido ou não na comunicação. Desta 

forma, eles podem negociar os sentidos. 

A autora ainda acrescenta como pressupostos da referida abordagem de ensino-aprendizagem: 

g) que uma das maiores responsabilidades do professor seria promover situações a fim de 

incentivar a comunicação; h) a interação comunicativa promove relações de cooperação entre 

os alunos. Ela oferece aos alunos a oportunidade de trabalhar na negociação de sentidos; i) o 
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contexto social do evento comunicativo é essencial para dar sentido às elocuções; j) durante a 

comunicação, o falante tem a opção de escolher o quê falar e como falar; e k) a gramática e o 

vocabulário que os alunos aprendem advém da função, do contexto situacional e dos papéis 

dos interlocutores. 

Podemos, então, afirmar que os pressupostos da AC para o processo de ensino-aprendizagem 

de LE, discutidos por Larsen-Freeman (2000), têm como princípio a construção dos saberes 

da LE, por meio da interação social, da troca discursiva contextualizada, para que o aluno 

atinja a função social de se comunicar nas mais diversas situações.  

Presumimos, portanto, que a AC se relaciona, diretamente, com as propostas da perspectiva 

interacional e discursiva, apresentadas nas seções anteriores, considerando que os 

pressupostos da AC partem da interação e da prática da LE como discurso, para propor um 

ensino-aprendizagem que tenha em vista a negociação e construção de sentidos, objetivando, 

assim, a aprendizagem por meio da produção discursiva. 

De acordo com Cardoso (2003, p. 8), o ensino através da AC pode ser realizado a partir dos 

seguintes aspectos: a) não é enfocada a sistematização das estruturas, funções e pontos 

gramaticais ensinados; b) as atividades de resolução de problemas ou tarefas constituem o 

principal núcleo de ensino e aprendizado; c) a linguagem é aprendida e adquirida através da 

prática ao longo do tempo e não através de experiências isoladas; d) a proficiência é 

desenvolvida gradualmente; e) não há um único método considerado correto; f) instruções 

gramaticais nascem da necessidade destas para a comunicação; g) o ambiente da sala de aula 

deve promover a comunicação; h) a sala de aula é uma “ilha” cultural, um evento social; i) 

todas as habilidades da língua são utilizadas, já que elas vêm em conjunto, em variadas 

combinações nas atividades comunicativas.  

Nesse sentido, de acordo com Cardoso (2003), a AC propõe que o ensino-aprendizagem de 

LE ocorra por meio da interação entre os participantes do evento de aula, da negociação de 

sentidos, do desenvolvimento das quatro habilidades de forma conjunta, da aprendizagem 

adquirida por meio da prática da linguagem em atividades comunicativas. 

Sobre o termo atividades comunicativas, Nunan (1989, p. 10) afirma que este tipo de 

atividade é caracterizado por envolver e direcionar os alunos a compreenderem, manusearem, 

interagirem e se comunicarem na língua-alvo, tendo em vista o sentido do que é produzido em 

detrimento à forma. Donato (1996, p. 20) acrescenta que tais atividades não devem ser 
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generalizadas, já que podem variar de acordo os participantes envolvidos na interação e com o 

contexto situacional proposto. Assim, elas não devem impor valores aos alunos, tampouco 

conduzí-los a agirem de uma determinada maneira, pois os participantes da interação trazem 

para o contexto da atividade seus objetivos, suas crenças, sua cultura e subjetividade, aspectos 

estes que podem influenciar no desenvolvimento da tarefa. 

A partir das citações de Nunan (1989) e Donato (1996), entendemos que o LD precisa propor 

atividades que permitam ao aluno poder se expressar de maneira a empregar os 

conhecimentos prévios que já possui. Além disso, como afirma Larsen-Freeman (2000), é 

importante que tais atividades partam de fontes autênticas, isto é, de textos orais ou escritos 

empregados ou produzidos independentemente de um fim pedagógico, para que possibilitem 

ao aluno o contato com as práticas discursivas na língua-alvo. 

A partir do exposto sobre a AC, concluímos que para alcançar a almejada produção discursiva 

na LE, é necessário que professor e alunos estejam engajados na perspectiva comunicacional. 

O professor sabendo coordenar adequadamente as atividades propostas pelo LD, evidenciando 

o que propõe a AC e promovendo a interação nas salas de aula. Os alunos, por sua vez, devem 

participar efetivamente do processo, apresentando seus pontos de vista e seus interesses e 

esforçando-se para se expressar na LE, permitindo que a comunicação, de fato, se realize.  

Com o intuito de promover a perspectiva comunicativa do ensino-aprendizagem de LE, 

consideramos que o LD possa ser um elemento de contribuição efetiva, já que ele pode 

disponibilizar atividades, instruções e situações em que a interação e a perspectiva discursiva 

estejam em primeiro plano. 

Apresentadas as principais considerações relativas à visão interacional da aprendizagem, à 

perspectiva discursiva da linguagem, e à AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE, 

indicadas pelas diretrizes educacionais legais e pelos documentos oficiais, notamos como 

essas três perspectivas, voltadas ao ensino-aprendizagem, estão interligadas e se 

complementam. Entendemos que a aprendizagem de uma LE seja alcançada a partir da sua 

prática em situações contextualizadas em que os alunos estejam envolvidos na produção de 

discursos, e isso só é possível por meio da interação e de pressupostos que viabilizem a 

interação e as trocas discursivas nas salas de aula de LE, tais pressupostos são sistematizados 

pela AC. 
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O capítulo que segue foi desenvolvido com vistas a apresentar os procedimentos 

metodológicos que foram empregados, a fim de que este trabalho de pesquisa pudesse ser 

concretizado. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

 

Na pesquisa ora desenvolvida, empregamos, primordialmente, a metodologia qualitativa, uma 

vez que os dados, contidos nos volumes investigados, foram analisados a partir de associações 

a aparatos teóricos e documentos, quais sejam: os textos oficiais, que apresentam as diretrizes 

educacionais nacionais para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LE nas escolas 

brasileiras, as quais se baseiam na perspectiva interacional da linguagem; na visão discursiva 

para o ensino-aprendizagem de LE; e nos pressupostos da AC. 

De acordo com Chizzotti (2003, p. 221) a pesquisa qualitativa: 

 

[...] recobre, hoje, um campo transdisciplinar, envolvendo as ciências humanas e 

sociais, assumindo tradições ou multiparadigmas de análise, derivadas do 

positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da teoria crítica e do 

construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o estudo de um 

fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto encontrar o 

sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a eles.  

 

Nesse sentido, no estudo em questão, temos como corpora os manuais do professor do sexto, 

sétimo, oitavo e nono anos, que, como já mencionado, serão analisados por meio da 

interpretação dos dados deles extraídos, associando-os aos aportes teóricos identificados a 

partir do levantamento bibliográfico dos textos oficiais, quais sejam: a perspectiva 

interacional do ensino-aprendizagem de LE; a visão discursiva da linguagem; e aspectos da 

AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE. 

Além disso, este trabalho é desenvolvido por meio de um estudo por amostragem. De acordo 

com Brasileiro (2011, p. 37), a amostra “é a parte que representa o universo (todo o conjunto 

a ser evidenciado)”. Nessa pesquisa, a amostra é caracterizada pelas instruções, direcionadas 

ao professor, bem como pelas propostas de atividades que foram selecionadas para a análise e 

estão contidas na primeira e última unidades de cada um dos quatro volumes que compõem a 

coleção Keep in Mind (2009).  

Tal amostra também é considerada não-probabilística, uma vez que sua escolha ocorreu por 

meio de métodos subjetivos. Esta ainda é marcada pela tipicidade, que, de acordo com 

Brasileiro (2011, p. 37), é “constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere 

representativos da população-alvo [...]”.  
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Já o universo da pesquisa, segundo Brasileiro (2011, p. 36), é definido pelo “conjunto de 

elementos (empresas, produtos, pessoas, público etc.) que serão objeto de estudo. É a 

população sujeita à investigação”. No trabalho em questão, consideramos como o universo da 

pesquisa todas as instruções e propostas de atividades de produção oral contidas nos volumes 

da série Keep in Mind (2009) e que, por sua vez, caracterizam o desenvolvimento da produção 

oral na referida série.  

Passaremos, pois, à apresentação detalhada dos elementos que compõem o universo e a 

amostra desta pesquisa, além de elucidar o procedimento de suas escolhas. 

 

 

3.1 Seleção e Delimitação dos Corpora 

 

 

O universo de análise da presente pesquisa está contido nos manuais do professor, 

respectivamente, do 6º, 7º, 8º e 9º anos, da série intitulada Keep in Mind (2009), os quais 

foram elaborados e escritos por Elizabeth Young Chin e Maria Lúcia Fernandes Abreu 

Zaorob, publicados pela Editora Scipione no ano de 2009 e destinados aos professores e 

alunos das referidas séries escolares. A opção pelo LD Keep in Mind (2009) deve-se ao fato 

de este livro ter sido o mais bem avaliado pelo Guia do PNLD (2011).  

A opção por analisar o manual do professor e não o LD destinado aos alunos reside, 

primordialmente, no fato de termos a intenção de não somente avaliar as propostas de 

atividades contidas no LD, mas também as instruções direcionadas aos professores para o 

desenvolvimento das atividades. Vale salientar ainda que a escolha de se realizar a análise a 

partir do manual do professor justifica-se pelo motivo de este apresentar os mesmos 

conteúdos e atividades dispostos no livro do aluno, com o benefício de trazer, como 

acréscimo, informações acerca do manual para o conhecimento do professor; as instruções 

que sinalizam como ele deve/pode desenvolver essas atividades; e suas respectivas respostas. 

Os referidos manuais são constituídos por 16 unidades (6º e 7º anos) e 12 unidades (8º e 9º 

anos), as quais se estruturam, segundo o seu índice, da seguinte maneira: Gramática; 

Vocabulário; Cantinho da linguagem; Escuta; Fala; Leitura; Escrita; Alimento para o 
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Pensamento; Interessante; e Projeto.
8
 Entre esses tópicos, optamos por analisar as instruções 

e propostas de atividades sinalizadas pelo manual do professor, em seu índice, como 

pertencentes à habilidade de produção oral (fala).  

A opção pela análise das propostas de atividades de produção oral justifica-se pelo nosso 

interesse em avaliar como foram desenvolvidas as propostas de atividades que envolvem a 

produção de discursos orais, associando-as aos aportes teóricos apontados pelos textos 

oficiais.  

Foram, pois, escolhidas as amostras a serem analisadas, as quais são constituídas de duas 

unidades de cada manual, sendo estas a primeira e a última de cada um dos quatro volumes, a 

fim de que pudéssemos perceber algumas características das propostas de produção oral da 

primeira para a última unidade, e de um volume para os seguintes.  

No tópico seguinte, discorreremos a respeito do caminho percorrido até que chegássemos à 

análise das unidades dos referidos manuais. 

 

 

3.2 Percurso da Pesquisa 

 

 

Com o propósito de proceder à análise dos manuais, inicialmente, foi feito um estudo acerca 

dos textos oficiais, a fim de identificar os aportes teóricos que regem as diretrizes 

metodológicas indicadas para o ensino-aprendizagem de LE no ensino fundamental brasileiro. 

A partir dessa pesquisa inicial, verificamos que os pressupostos que respaldam tais diretrizes 

se ancoram em uma perspectiva interacional, discursiva e comunicativa para o processo de 

ensino-aprendizagem de LE, uma vez que foram observados ao longo do estudo dos textos 

oficiais, diversos pressupostos referentes a estas linhas teóricas. 

Na sequência, procedemos à descrição de tais aparatos teóricos, iniciando com a explicitação 

de algumas visões acerca da perspectiva interacional do ensino-aprendizagem de LE. Em 

seguida, apresentamos apontamentos acerca da concepção discursiva da linguagem, e, 

finalmente, passamos à exposição de princípios relativos à AC para o processo de ensino-

aprendizagem de LE. 

                                                           
8
 Grammar; Vocabulary; Language Corner; Listening; Speaking; Reading; Writing; Food for Thought; Cool; e 

Project (Keep in Mind, 2009). 
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Nesse sentido, sistematizamos no seguinte quadro alguns dizeres e pressupostos referentes aos 

aportes teóricos, sob a forma de critérios, para tornar apreensível e viável a análise dos dados. 

Propusemos, desse modo, uma categorização entre as três teorias de base e seus respectivos 

critérios. 

QUADRO 1 

Sistematização dos Critérios a Serem Empregados na Análise dos Dados 

Aspectos interacionais   Aspectos discursivos   
Aspectos comunicativos 

baseados na AC  

Que propostas de interação em 

potencial podem ser 

identificadas na atividade? 

(interação aluno x material, 

interação professor x aluno, 

interação aluno x aluno) 

 

É explicitada, na instrução e 

na proposta de atividade, a 

situação comunicativa, ou 

seja, o contexto, em que 

ocorrerá a atividade?  

 

É explorado, na atividade, um 

tema que pode fazer parte do 

cotidiano dos alunos, 

propiciando que a produção 

oral se vincule às necessidades 

reais de comunicação na LE 

que eles podem vivenciar no 

dia a dia? 

É proposto, na instrução voltada 

ao professor, que ele incentive a 

interação entre os alunos? 
 

Na proposta de atividade, são 

apresentados os papéis 

discursivos que os alunos 

irão desempenhar na troca 

discursiva– quem falará para 

quem? 

 

Nas instruções e propostas de 

atividades, é incentivada a 

utilização da LE, 

vislumbrando a sua adequação 

ao contexto situacional 

proposto na atividade? 

Há, na proposta de atividade, a 

iniciativa de promover a 

negociação de sentidos por meio 

da interação entre os 

participantes do evento de aula? 

 

É apresentado, na instrução 

voltada ao professor, o 

objetivo da troca discursiva? 
 

É incentivado, na instrução 

direcionada ao professor, que 

ele promova, junto aos alunos, 

a criação de inferências sobre a 

troca discursiva que ocorrerá 

na atividade? 

Pode-se depreender que o 

conhecimento almejado com a 

atividade é adquirido por meio 

da interação? 

 

É promovida, na atividade, a 

utilização da língua-alvo para 

além de seus aspectos 

estruturais, não se 

restringindo à  prática de 

determinadas estruturas 

linguísticas, mas visando a 

uma produção discursiva? 

 

Os alunos, por meio da 

atividade proposta, têm a 

oportunidade de interagir e se 

expressar, empregando 

conhecimentos prévios ? 
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Passaremos, a seguir, a elucidar cada um desses critérios, a fim de que se possa compreender 

o que é proposto em cada um deles, para a posterior análise dos dados contidos nos volumes 

da série Keep in Mind (2009). 

Iniciaremos, pois, com os aspectos interacionais: 

 

Que propostas de interação em potencial podem ser identificadas na atividade? 

(interação aluno x material; interação professor x aluno; interação aluno x aluno)  

Com base nesse critério, objetivamos verificar o(s) tipo(s) de interação presentes na atividade 

proposta. Vale destacar que temos o intuito de investigar se é conferido maior enfoque à 

interação aluno x aluno que, segundo trechos dos documentos oficiais e das visões teóricas 

levantadas, deveria ser a mais incentivada, a fim de promover a aprendizagem da LE por meio 

da sua prática entre os participantes do evento de aula. 

 

É proposto, na instrução voltada ao professor, que ele incentive a interação entre os 

alunos? 

Por meio deste critério, buscamos averiguar se na instrução, direcionada ao professor para o 

desenvolvimento da atividade, é apresentado algum apontamento que o incentive a promover 

a interação entre os alunos no decorrer da produção oral.  

 

Há, na proposta de atividade, a iniciativa de promover a negociação de sentidos por 

meio da interação entre os participantes do evento de aula? 

A partir desse critério, procuramos identificar se as atividades propostas permitem a 

negociação de sentidos entre os participantes do evento de aula, isto é, se as atividades 

propiciam que os alunos possam pensar e construir conjuntamente os sentidos na troca 

discursiva e não apenas partam de perguntas e respostas pré-estabelecidas. Entendemos que a 

negociação e a construção de sentidos no processo de interação seja a mola propulsora para a 

aprendizagem de uma LE, visto que, dessa maneira, os alunos aprendem a partir da prática da 

língua e não somente por meio da exposição de formas linguísticas que podem ou não se 

adequar a determinada situação comunicativa. 
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Pode-se depreender que o conhecimento almejado com a atividade é adquirido por meio 

da interação?   

Com base nesse critério, aspiramos avaliar se os conhecimentos envolvidos na atividade 

podem ser apreendidos a partir da proposta de interação, isto é, da prática da LE. 

Consideramos que a prática da LE seja a maneira mais eficiente para que os conhecimentos 

nela envolvidos sejam apreendidos, pois, como pudemos observar no tópico anterior, é por 

meio da interação que os sentidos podem ser negociados e que os saberes podem ser 

construídos. 

Passamos a apresentar, em seguida, os aspectos discursivos, a saber: 

 

É explicitada, na instrução e na proposta de atividade, a situação comunicativa, ou seja, 

o contexto, em que ocorrerá a atividade?  

Por meio desse critério procuramos investigar se nas instruções direcionadas ao professor para 

o desenvolvimento das atividades e se nas propostas de atividades fica claro para o professor e 

para os alunos qual o contexto indicado para o desenvolvimento da produção oral a ser 

realizada. Este critério tem sua importância evidenciada no fato de que o professor precisa 

saber do que trata a atividade e qual é o seu contexto, para poder contextualizá-la para os 

alunos, com o intuito de alcançar determinado propósito comunicativo. Ademais, entendemos 

que, na proposta de atividade, também deva ser apresentada aos alunos a situação 

comunicativa em que eles deverão interagir, a fim de que possam adequar a sua linguagem, 

ativar conhecimentos prévios e entender onde e em qual momento ocorrerá a troca discursiva. 

 

Na proposta de atividade, são apresentados os papéis discursivos que os alunos irão 

desempenhar na troca discursiva – quem falará para quem? 

A partir desse critério, pretendemos avaliar se nas atividades são expostos os papéis que cada 

membro da interação vai desempenhar no discurso. Salientamos que este critério é relevante, 

pois permite saber se, por meio da atividade, os alunos têm conhecimento acerca dos 

participantes envolvidos na troca discursiva, para que possam, entre outros aspectos, realizar 

inferências a respeito do que poderá ser dito e do que poderá ocorrer durante a troca 

discursiva. 
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É apresentado, na instrução voltada ao professor, o objetivo da troca discursiva? 

Com base nesse critério, desejamos identificar se, na instrução voltada ao professor para a 

condução da atividade, é apresentado o propósito da troca discursiva, o que se espera 

alcançar, em termos discursivos e não somente didáticos, a partir dessa interação. 

Consideramos que este critério seja significante, pelo fato de que professor e alunos precisam 

saber o que se espera alcançar com tal troca discursiva, a fim de que desenvolvam a atividade 

de forma a atingir seu propósito comunicativo. 

 

É promovida, na atividade, a utilização da língua-alvo para além de seus aspectos 

estruturais, não se restringindo à prática de determinadas estruturas linguísticas, mas 

visando a uma produção discursiva? 

Por meio desse critério, buscamos investigar se a proposta de atividade sugere que os alunos 

pratiquem a língua em nível de discurso e não apenas de reprodução de eventuais estruturas 

linguísticas apresentadas, propondo, portanto, que eles pensem no contexto, nos interlocutores 

envolvidos na troca comunicativa, façam inferências, tendo em vista a função do ato 

comunicativo. 

Na sequência, elucidaremos os critérios relativos aos aspectos comunicativos, baseados na 

perspectiva da AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE. 

 

É explorado, na atividade, um tema que pode fazer parte do cotidiano dos alunos, 

propiciando que a produção oral se vincule às necessidades reais de comunicação na LE 

que eles podem vivenciar no dia a dia? 

A partir critério, pretendemos avaliar se o tema abordado pela atividade pode fazer parte do 

cotidiano dos alunos, ao empregarem a LE em possíveis trocas discursivas fora das salas de 

aula. Sabemos que quanto mais os alunos enxergam a função de determinado saber, mais eles 

se mostram interessados em aprendê-lo, pois sabem que este conhecimento será útil a eles nas 

salas de aula e fora delas. Nesse sentido, inferimos que atividades cujos temas fazem parte do 

cotidiano dos alunos e estão vinculadas às necessidades reais de comunicação passíveis de 

serem vivenciadas por eles no dia a dia, soam mais interessantes e motivadoras de serem 

executadas. 
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Nas instruções e propostas de atividades, é incentivada a utilização da LE, vislumbrando 

a sua adequação ao contexto situacional proposto na atividade? 

Com base nesse critério, procuramos analisar se nas instruções, voltadas ao professor para o 

desenvolvimento das atividades, é sugerido que ele chame a atenção dos alunos para a 

adequação da linguagem ao contexto situacional proposto na atividade. Também tencionamos 

verificar se nas atividades é indicado e incentivado que os alunos façam uso da LE, tendo em 

vista o contexto em que esta será empregada, para procederem às trocas discursivas propostas. 

 

É incentivado, na instrução direcionada ao professor, que ele promova, junto aos alunos, 

a criação de inferências sobre a troca discursiva que ocorrerá na atividade? 

Por meio desse critério, almejamos analisar se a instrução sugere ao professor que peça a seus 

alunos que criem inferências sobre o que poderá ocorrer na atividade. A criação de 

inferências, de acordo com os textos teóricos apresentados, é uma ferramenta considerada 

importante no processo de ensino-aprendizagem de LE, pois permite aos alunos atenciparem 

algumas situações que podem ocorrer na interação, adequando, dessa maneira, a sua 

linguagem e seus conhecimentos prévios, entre outros elementos que promovem o 

desenvolvimento do ato comunicativo. 

 

Os alunos, por meio da atividade proposta, têm a oportunidade de interagir e se 

expressar, empregando conhecimentos prévios?  

A partir desse critério, objetivamos identificar se, na atividade analisada, os alunos têm a 

oportunidade de empregar conhecimentos previamente adquiridos, além dos explorados na 

atividade, para se expressarem durante a produção oral. Conforme os pressupostos da AC, aos 

alunos devem ser oferecidas chances de aplicarem seus conhecimentos de mundo, sua 

criatividade, suas opiniões e outros registros e/ou modalidades discursivas para o 

desenvolvimento efetivo da troca comunicativa. 

Vale salientar que os critérios precitados, apesar de terem sido enquadrados em determinada 

categorização teórica (aspectos interacionais, discursivos e comunicativos), muitas vezes se 

sobrepõem e se complementam, tornando-se, muitas vezes, intercambiáveis entre as 

categorizações propostas. 

Na sequência, foi procedida a análise das unidades iniciais e finais de cada um dos quatro 

volumes da coleção, a partir dos critérios apresentados, o que totalizou oito unidades 
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avaliadas. Inicialmente, apresentamos todas as atividades e as descrições de cada uma delas, 

de acordo com o índice do manual do professor. Na sequência, expomos cada critério contido 

no quadro e a referida análise de todas as instruções e propostas de atividades a partir desse 

critério, suscitando uma análise crítica.  

Para facilitar a identificação das atividades no processo de análise, optamos por nomeá-las de 

acordo com as letras “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G’, e “H”, como sintetizado no quadro a 

seguir: 

QUADRO 2 

Sistematização das Instruções e Propostas de Atividades Analisadas 

Unidades e volumes das 

instruções e atividades 

analisadas 

 Nomenclatura adotada  Página correspondente na 

dissertação 

 

Dados contidos na unidade 1, do 

volume 6 

Dados contidos na unidade 16, do 

volume 6 

Dados contidos na unidade 1, do 

volume 7 

Dados contidos na unidade 16, do 

volume 7 

Dados contidos na unidade 1, do 

volume 8 

Dados contidos na unidade 12, do 

volume 8 

Dados contidos na unidade 1, do 

volume 9 

Dados contidos na unidade 12, do 

volume 9 

 

 

Atividade A 

 

Atividade B 

 

Atividade C 

 

Atividade D 

 

Atividade E 

 

Atividade F 

 

Atividade G 

 

Atividade H 

 

p. 72 

 

p. 73 

 

p. 73 

 

p. 74 

 

p. 76 

 

p. 77 

 

p. 77 

 

p. 78 
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Assim, as etapas metodológicas que compõem o trabalho de pesquisa em questão têm como 

principal propósito verificar se as instruções e as propostas de atividades de produção oral 

contidas nos manuais estão em consonância, a partir dos critérios estabelecidos, com o que é 

afirmado nos aportes teóricos apontados pelos documentos oficiais e na literatura sobre o 

tema, e, portanto, se elas podem contribuir para o efetivo desenvolvimento da produção oral 

na sala de aula de LE. 

O capítulo seguinte será desenvolvido com vistas a apresentar e analisar as instruções e 

propostas de atividades de produção oral contidas nos manuais do professor mencionados. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, será desenvolvida a análise dos dados a partir dos volumes da série 

selecionada. Para tanto, como apresentado anteriormente, foram sistematizados em um quadro 

alguns critérios referentes aos aportes teóricos elucidados neste trabalho, a fim de permitir 

uma análise sistemática de cada instrução e atividade. Tal análise abarcará as instruções 

direcionadas ao professor e as respectivas propostas de atividades da amostragem selecionada. 

Assim, serão analisadas a primeira e a última atividades de produção oral indicadas pelo 

índice do manual do professor como pertencentes à habilidade de produção oral (fala) e as 

respectivas instruções, voltadas ao professor para o desenvolvimento dessas propostas, 

contabilizando, dessa maneira, 8 unidades. É importante salientar que as atividades de 

produção oral da série em questão são sinalizadas com um símbolo na lateral, o qual indica 

que a atividade será realizada oralmente. 

O principal intuito desse trabalho de análise consiste em avaliar, sob o viés da perspectiva 

interacional do ensino-aprendizagem, de visões discursivas da linguagem, e de aspectos da 

AC para o processo de ensino-aprendizagem de LE, se as instruções orientam os professores a 

conduzirem as atividades a partir de tais perspectivas, e se as atividades propostas também 

refletem os conceitos desses aportes teóricos e apresentam potencialidades para o 

desenvolvimento da comunicação nas aulas de LE. Para tanto, como apontado no capítulo de 

metodologia da pesquisa, as instruções e atividades serão extraídas do LD e correlacionadas 

aos critérios dispostos no quadro, promovendo uma análise que nos permitirá desenvolver 

posicionamentos críticos a respeito dos dados. 

Passaremos, pois, à apresentação das instruções e propostas de atividades a serem analisadas, 

contidas nos volumes da série Keep in Mind (2009). 

 

4.1 Apresentação das Instruções e Atividades Analisadas 

 

Nesta seção, serão expostas as instruções e propostas de atividades que constituem os dados 

analisados nessa pesquisa. 
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4.1.1 Instrução e Atividade A 

De acordo com o manual do professor, esta atividade, que é a primeira da série Keep in Mind 

(2009), tem por objetivo que os alunos saibam se apresentar e apresentar seus colegas: 

Figura 1: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 6, p. 15. 
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4.1.2 Instrução e Atividade B 

 

De acordo com o índice do manual do professor, esta atividade tem por objetivo que os alunos 

façam planos para realizarem uma atividade juntos: 

 

Figura 2: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 6, p. 150. 

 

 

4.1.3 Instrução e Atividade C 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos troquem informações pessoais: 
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Figura 3: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 7, p. 17. 

 

 

 

4.1.4 Instrução e Atividade D 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos aceitem ou recusem ajuda e ofereçam explicações: 
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Figura 4: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 7, p. 150. 
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4.1.5 Instrução e Atividade E 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos aprendam a pedir e dar informações sobre locais e direções: 

Figura 5: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 8, p. 18. 
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4.1.6 Instrução e Atividade F 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos conversem sobre condições de saúde: 

 

 

Figura 6: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 8, p. 138. 

 

 

4.1.7 Instrução e Atividade G 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos conversem sobre as suas últimas férias: 
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Figura 7: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 9, p. 18. 

 

 

4.1.8 Instrução e Atividade H 

 

De acordo com o índice do manual do professor, essa atividade tem por objetivo que os 

alunos compartilhem com os colegas informações sobre seus planos para o futuro: 
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Figura 8: CHIN, E. Y.; ZAOROB, M. L. Keep in Mind. [Atividade de produção oral], 2009, v. 9, p. 138. 

 

Apresentados os recortes dos volumes do LD, que contêm as instruções e as propostas de 

atividades a serem analisadas, iniciaremos o desenvolvimento da análise, de acordo com os 

critérios propostos no QUADRO 1 (p. 64), previamente apresentado no capítulo em que 

abordamos a metodologia da pesquisa.  
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4.2 Análise das Instruções e Propostas de Atividades de Produção Oral, a Partir dos 

Critérios Relativos aos Aspectos Interacionais 

 

 

Nesta seção, buscamos verificar se as referidas instruções e propostas de atividades 

contemplam a interação, considerando-a como a base para a aprendizagem dos conhecimentos 

envolvidos nas atividades de produção oral das oito unidades selecionadas. 

 

 

4.2.1 Que propostas de interação em potencial podem ser identificadas na 

atividade? (interação aluno x material; interação professor x aluno; 

interação aluno x aluno) 

 

 

Tsui (1995, p. 7) afirma que a interação precisa ser sustentada pelos participantes do evento 

de aula, visto que ela é construída conjuntamente, abrangendo tanto o professor quanto os 

alunos. Entretanto, a autora salienta não ser recomendável que os professores tomem a maior 

parte do turno durante as interações, pois, se assim for, a atividade de produção oral girará em 

torno deles e os alunos poderão se limitar a responder às perguntas propostas. 

Na atividade A (p. 71) observamos que, inicialmente, ocorre a potencial interação aluno x 

material, uma vez que é pedido aos alunos que preencham a atividade sobre situações de 

apresentação no próprio livro: “Você vai se apresentar a um novo colega. Escreva a 

conversa.” 
9
 Podemos notar também que há uma proposta de interação professor x aluno, na 

medida em que, na instrução, é pedido que o professor exercite as falas com alguns alunos 

antes que eles pratiquem com seus colegas: “Pratique com alguns alunos antes de pedir que 

façam a atividade seguinte”. No caso da interação aluno x aluno, verificamos que ela ocorre 

em dois momentos: primeiramente, quando é pedido ao aluno que se apresente a um colega 

(atividade 2); posteriormente, quando ele deve apresentar um colega a outro colega (atividade 

4).  

                                                           
9
 “You are introducing yourself to a new classmate. Write the conversation”. (Keep in Mind, 2009, v. 6, p. 15) 
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Na atividade B (p. 72), notamos que a primeira interação em potencial se caracteriza como do 

tipo aluno x material, visto que os alunos precisam completar, abaixo de cada item da 

atividade 1, as datas e horários em que elas ocorrerão. Nota-se que não está, indicada na 

atividade, a proposta de interação professor x aluno, nem tampouco instruções direcionadas 

ao professor para a condução das atividades. Esse pode ser considerado um ponto importante, 

pois demonstra que os alunos, na unidade final do primeiro volume da série Keep in Mind 

(2009) já podem ter mais autonomia
10

, não sendo necessário que o desenvolvimento das 

atividades parta do professor.  

Notamos também que a potencial interação aluno x aluno está presente na atividade em 

questão e essa interação, como destacado por Tsui (1995, p. 7), é considerada de suma 

importância para a aprendizagem de uma LE, pois é a partir dela que os alunos podem 

negociar sentidos, construir os saberes da língua e, então, aprendê-la. 

Na atividade C (p. 73), observamos que a proposta de produção oral é lançada por meio de um 

jogo. De acordo com Larsen-Freeman (2000, p. 125), os jogos são considerados uma boa 

ferramenta na aprendizagem de uma LE porque “têm algumas características em comum com 

eventos comunicativos reais – há um propósito na troca”. 

Ao analisarmos a atividade C, verificamos que o primeiro tipo potencial de interação que 

pode ser observado é a interação aluno x material, uma vez que na instrução dada ao 

professor, inicialmente, é pedido que ele diga aos alunos para lerem as regras do jogo: “Peça 

aos alunos que leiam as regras do jogo. Depois, demonstre-as jogando com um aluno. Se for 

preciso, escreva as perguntas na lousa”. O tipo de interação constatado na sequência é a de 

tipo aluno x material e a interação professor x aluno, já que é sugerido, na instrução dirigida 

ao professor, que ele demonstre o funcionamento do jogo inicialmente com um aluno.  

Averiguamos que a interação em potencial proposta em seguida é a interação aluno x aluno. 

Esse tipo de interação, como destacado por Vygotsky (2001), pode ser considerado um dos 

mais proveitosos em termos de aprendizagem de uma LE, uma vez que ele permite que os 

alunos possam trocar discursos com seus colegas, possibilitando que construam juntos os 

conhecimentos envolvidos na atividade. 

                                                           
10

  Entendemos por autonomia a prerrogativa de agir por si próprio, sem interferência externa, tendo liberdade 

para refletir, decidir e se expressar segundo suas próprias convicções. 
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Na atividade D (p. 74), o primeiro tipo potencial de interação é a aluno x material, uma vez 

que os alunos precisam interagir com a proposta da atividade, lendo-a, identificando o que 

precisa ser feito e completando os quadros por eles escolhidos. Em seguida, verificamos a 

interação do tipo professor x aluno, em que o professor deve apresentar a atividade aos alunos 

e, posteriormente, praticar os diálogos com eles: “Leia as duas primeiras instruções com a 

classe [...]”. Esse tipo de interação é proveitoso, especificamente para essa atividade, para que 

os alunos possam entender melhor como funcionará a troca discursiva e tirar possíveis 

dúvidas com o professor, uma vez que o enunciado da atividade em questão não deixa claro 

para o aluno como ela deverá ocorrer.  

Constatamos que o terceiro tipo de interação em potencial encontrado nessa atividade é a 

interação aluno x aluno, na qual os alunos devem interagir com seus colegas, perguntando e 

respondendo a questões para, então, avançar aos cômodos da casa e alcançar o ponto de 

chegada. Esse tipo de interação é considerado importante para a aprendizagem de uma LE, 

pois permite que os alunos negociem sentidos e adquiram os conhecimentos envolvidos na 

atividade por meio da prática da língua-alvo em uma situação que pode também ser 

vivenciada fora do contexto de sala de aula, em uma possível conversa com outro interlocutor. 

Na atividade E (p. 75), notamos que o primeiro tipo de interação em potencial encontrado se 

refere à interação aluno x material, em que o aluno precisa entrar em contato com a atividade, 

lendo-a, para entender o que é proposto. Consideramos válido este tipo de interação, pois ele 

permite que os alunos possam conhecer o contexto da troca discursiva que será realizada 

posteriormente, além de entender como a atividade será desenvolvida.  

Não foi encontrada, na atividade, a tentativa de se promover a interação professor x aluno, 

nem, tampouco, foi apresentada qualquer instrução direcionada ao professor para o 

desenvolvimento da atividade. Esta observação é importante, pois pode sinalizar que, neste 

estágio, os alunos já têm mais autonomia, sendo a atividade menos centrada no professor, já 

que não é sugerido a ele que interaja anteriormente com um grupo de alunos, para que eles 

vejam como deve ser realizada a atividade.  

Entretanto, entendemos que, mesmo que seja uma atividade na qual alunos e professores 

possam deduzir o que deverá ser feito, é sempre válido que sejam apresentadas ao professor 

as instruções acerca do modo como a atividade deve ser desenvolvida, uma vez que as 

instruções não apenas servem para informar o professor como ele deverá conduzi-la, mas 
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também sobre o que se espera de tal atividade, quais os seus propósitos e o que é 

recomendável fazer durante a sua execução.  

O segundo tipo de interação em potencial sinalizado pela atividade é a interação aluno x 

aluno, a qual, como já mencionamos, é considerada essencial à aprendizagem de uma LE, 

pois permite que os alunos possam interagir entre si e aprender a língua, praticando-a. 

Na atividade F (p. 76), percebemos que as próprias instruções contidas no manual do 

professor sinalizam que ele deve interagir com alguns pares de alunos antes que eles 

pratiquem entre si: “Demonstre a atividade com alguns pares, sempre variando as interações 

[...] (2009, p. 138)”. Este tipo de interação é considerado válido, uma vez que serve para 

demonstrar como a troca comunicativa pode ser realizada. No entanto, como afirma Tsui 

(1995, p. 7), a interação professor x aluno não deve ser predominante durante a atividade, a 

fim de que esta não seja centrada no professor.  

Vale salientar também que é identificada uma pontencial interação de tipo aluno x material, 

na medida em que os alunos devem ler os dados apresentados na atividade, a fim de 

entenderem como a troca comunicativa ocorrerá e, então, procederem à produção oral. A 

interação aluno x aluno é observada na atividade quando os alunos são convidados a praticar 

com seus colegas, perguntando sobre o que estão sentindo e sugerindo alternativas para que 

eles resolvam determinado problema de saúde. Ademais, essa interação já é sugerida na 

instrução direcionada ao professor, o que significa que ela deve ser incentivada por ele: “[...] 

Os pares devem alternar os papéis para que todos possam falar e perguntar sobre problemas 

de saúde”.  

Na atividade G (p. 77), é possível verificar que os alunos precisam interagir com o material, 

na medida em que leem o enunciado da atividade e completam as figuras de malas 

apresentadas na atividade com informações sobre as viagens que realizaram. A potencial 

interação professor x aluno, nesse caso, é sugerida pela instrução voltada ao professor, na 

medida em que é sugerido a ele que leia e pratique a atividade com os alunos: “Leia o 

enunciado com os alunos. Certifique-se de que entenderam o que devem fazer na primeira 

etapa da atividade. Participe dela preenchendo as “malas” com dados sobre sua viagem para 

poder demonstrar a interação depois”.  

Verificamos que a proposta interação aluno x aluno tende a ser enfocada na segunda etapa da 

atividade em que é pedido que eles conversem com um colega sobre as suas férias. 
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Acrescente-se a isso o fato de que, na segunda etapa, é sugerido que o professor demonstre a 

atividade apenas com um aluno (interação professor x aluno), e que depois abra espaço para 

que os alunos interajam entre si: “Leia o enunciado com os alunos e demonstre a interação 

com um aluno. Depois, deixe-os trabalhar em duplas [...]”. 

Na atividade H (p. 78), notamos que a potencial interação aluno x material ocorre na medida 

em que os alunos têm que ler os enunciados da atividade e completá-la da maneira como foi 

sugerido pelo enunciado. A proposta de interação professor x aluno é avistada quando o 

professor apresenta a atividade aos alunos, propondo que eles discorram sobre seus planos 

para o futuro: “Instrua os alunos a falarem de seus planos, incluindo os fatores que possam 

condicionar seu andamento. Depois, eles simplesmente perguntam ao colega “E você”? Quais 

são os seus planos para o futuro? ”
11

 A interação em potencial de tipo aluno x aluno ocorre 

quando os alunos precisam conversar com seus colegas para descobrir quais são os planos 

deles para o futuro. 

A partir da análise por meio do critério que buscou identificar quais as propostas de interação 

em potencial contidas nas atividades avaliadas, observamos que, na maioria das atividades são 

incentivados os três tipos de interação precitados: a interação aluno x material; a interação 

professor x aluno; e a interação aluno x aluno.  

Notamos também que, na maioria das instruções, foi sugerido ao professor que apenas 

demonstrasse a atividade, dando abertura para que os alunos pudessem praticar com seus 

colegas. No entanto, destacamos que não é viável que os alunos dependam do professor para 

entender e desenvolver uma produção oral, visto que eles precisam desenvolver a sua 

autonomia, já que, como afirma Larsen-Freeman (2000), a interação aluno x aluno é a mola 

propulsora para a aprendizagem da LE, pois caracteriza momentos em que o aluno pode 

construir seus conhecimentos, negociar sentidos e praticar a língua como se estivesse em uma 

situação de comunicação com um falante da língua, situação esta que também poderia ser 

vivenciada fora dos limites da sala de aula. 

 

 

                                                           
11

 “What about you? What are your plans for the future?” (Keep in Mind, 2009, v.9, p. 138) 
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4.2.2 É proposto, na instrução voltada ao professor, que ele incentive a 

interação entre os alunos? 

 

 

Ao longo da seção que abordou a perspectiva interacional da aprendizagem de uma LE, 

pudemos constatar que a interação é um elemento essencial para que a produção discursiva 

ocorra, já que é ela que possibilita aos interlocutores entrarem em contato e se comunicarem. 

Assim, a interação é considerada um componente de suma importância ao processo de ensino-

aprendizagem de uma LE que vise ao alcance da comunicação entre os participantes do 

evento de aula.  

Nesse sentido, consideramos que as instruções direcionadas aos professores para o 

desenvolvimento das atividades de produção oral precisem indicar, expressamente, que a 

interação deve ser promovida durante a atividade, a fim de que os professores possam motivar 

seus alunos a interagirem no decorrer da atividade. 

Na atividade A (p. 71), entendemos que, ao pedir que o professor exercite com alguns alunos 

a proposta da atividade: “Pratique com alguns alunos antes de pedir que façam a atividade 

seguinte”, a instrução poderá promover a criação de uma situação de interação professor x 

aluno. No entanto, na instrução direcionada ao professor, não pudemos observar qualquer 

incentivo para que ele promovesse a interação entre os alunos.  

Na atividade B (p. 72), como o manual do professor não apresenta qualquer instrução voltada 

ao professor, esse critério não pôde ser avaliado. Todavia, gostaríamos de pontuar que as 

instruções são consideradas importantes ao desenvolvimento da atividade, pois, a nosso ver, 

se bem elaboradas, elas podem contribuir para que o professor desenvolva a atividade 

produtivamente, além de proverem sugestões e informações sobre determinado tema e 

atividade. 

Na atividade C (p. 73), ao analisar a instrução direcionada ao professor, conseguimos 

perceber, apenas, uma sugestão de interação entre o professor e os alunos, mas não é 

apresentado qualquer apontamento que incentive o professor a promover a interação entre 

eles. Acreditamos que seria válido se a instrução indicasse ao professor que ele deveria 

motivar os alunos a interagirem com seus colegas, já que, como afirma Johnson (2009, p. 1), a 

cognição humana é desenvolvida a partir das atividades sociais, e são elas, os materiais, sinais 
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e símbolos criados culturalmente que mediam as relações, as quais criam formas singulares do 

pensamento humano. 

Na atividade D (p. 74), notamos que poderá haver uma interação entre os alunos e o material, 

na medida em que eles precisam extrair do LD as informações que norteiam a atividade. É 

possível observar nas instruções a sugestão de que o professor pratique com alguns alunos, a 

fim de que eles entendam a dinâmica do jogo. Notamos, nesse ponto, uma proposta de 

interação professor x aluno. Entretanto, apesar de acreditarmos que no desenrolar da atividade 

os alunos possam interagir com seus colegas, evidenciando a interação aluno x aluno, não é 

sinalizado, na instrução, que esse tipo de interação deve ser promovido. 

Esse é um fator importante a ser salientado, já que o momento de interação é aquele em que 

os alunos terão a possibilidade de estar em contato com os mais diversos aspectos que 

envolvem uma troca discursiva, sendo considerado, portanto, essencial ao desenvolvimento 

do processo de aprendizagem de uma LE, devendo ser sinalizado nas instruções voltadas ao 

professor, a fim de que ele seja alertado para promover a interação durante a atividade. 

Na atividade E (p. 75), não há a apresentação de instruções, direcionadas ao professor, por 

isso não foi possível verificar esse critério. Vale pontuar, entretanto, que consideramos válida 

a apresentação de instruções direcionadas ao professor, para que ele possa entender como 

poderá ser desenvolvida a atividade. Ademais, a instrução poderia sugerir que o professor 

promovesse a interação entre os alunos, pois, desse modo, ele poderia se atentar e incentivá-la 

no decorrer da execução da atividade. 

Na atividade F (p. 76), observamos que nas instruções é sinalizado que todos os alunos devem 

interagir, perguntando e respondendo às questões relativas ao tema: “Demonstre a atividade 

com alguns pares, sempre variando as interações. Os pares devem alternar os papéis para que 

todos possam falar e perguntar sobre problemas de saúde”. Vale destacar que, de acordo com 

a nossa percepção, quanto mais claro é deixado na instrução que é preciso que os alunos 

interajam, maiores podem ser as possibilidades de o professor se atentar para a sua promoção 

durante a atividade e maiores são as chances de ela de fato ocorrer. 

Na atividade G (p. 77), percebemos que é proposto nas instruções que o professor interaja e 

promova a interação entre os alunos: “Leia o enunciado com os alunos e demonstre a 

interação com um aluno. Depois, deixe-os trabalhar em duplas. No final, mostre o quanto eles 

já conseguem conversar sobre suas férias em inglês”. Consideramos que o fato de a instrução 



87 
 

sugerir que o professor mostre aos alunos o quanto eles já conseguem se expressar na LE seja 

de grande relevância, pois motiva os alunos a perceberem o quanto já sabem e o quanto estão 

aprendendo a LE. Entretanto, vale salientar que eles devem ser capazes de produzir seus 

discursos de forma autônoma, não precisando se apoiar no professor em todos os momentos.  

Nesse sentido, de acordo com Littlewood (1995, p. 43), nas atividades de interação social, “os 

alunos precisam de muita atenção ao significado social e funcional que a língua transmite 

[...]”. Por essa razão, é importante que eles possam relacionar o apreendido na sala de aula 

com a sua função e às situações que poderão viver fora dela, em seus convívios sociais. 

Na atividade H (p. 78), notamos uma tentativa de promoção da interação entre os alunos, pois 

as instruções sugerem ao professor que os incite a falarem de seus planos e façam perguntas 

sobre os planos de seus colegas: “Instrua os alunos a falarem de seus planos, incluindo os 

fatores que possam condicionar seu andamento. Depois, eles perguntam ao colega: E você? 

Quais são os seus planos para o futuro?
12

”.  

A partir da análise das instruções, voltadas ao professor para a condução das atividades, por 

meio do critério que procurou verificar se elas incentivam o professor a promover a interação 

entre os alunos, notamos que em apenas quatro das oito instruções analisadas é citado que a 

interação aluno x aluno deve ser promovida durante a atividade. Constatamos também que as 

instruções direcionadas ao professor são, em sua maior parte, geradas em torno da interação 

professor x aluno, com o propósito de que o professor demonstre primeiro, com um aluno, a 

interação proposta na atividade e, só depois, os alunos pratiquem entre si. Esse fator foi 

salientado porque entendemos que, se o desenvolvimento da maioria das atividades ocorrer 

dessa maneira, o aluno pode criar a dependência de sempre contar com o professor para 

realizar a produção oral, não tendo espaço para inferir sobre o que deverá ser feito e refletir 

sobre a troca discursiva proposta pela atividade.  

Com o intuito de propor uma alternativa para aprimorar esse aspecto, sugerimos que as 

instruções apresentadas ao professor nem sempre indicassem a prática da atividade, partindo 

da interação professor x aluno. As instruções poderiam sugerir a ele que gerasse momentos 

para que os alunos refletissem sobre a proposta atividade, a fim de que eles tivessem 

oportunidades para inferir sobre os possíveis desdobramentos da atividade e tentassem 

desenvolvê-la sem o apoio do professor. 

                                                           
12

 What about you? What are your plans for the future? (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 138) 
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4.2.3 Há, na proposta de atividade, a iniciativa de promover a negociação de 

sentidos por meio da interação entre os participantes do evento de 

aula? 

 

 

Como verificamos ao longo do capítulo que abordou o referencial teórico dessa pesquisa, com 

o intuito de aprender uma LE, é essencial que o aluno possa praticá-la em situações 

contextualizadas, relacionadas àquelas que vivenciam em seus cotidianos, no convívio em 

sociedade. Dessa forma, durante a atividade de produção oral, os alunos têm a oportunidade 

de interagir e se expressar, levando em consideração o contexto no qual estão inseridos, bem 

como os participantes envolvidos na troca discursiva, negociando e construindo os sentidos e 

saberes da LE conjuntamente, produzindo discursos, refletindo e discutindo sobre os mais 

diversos temas. Como salienta Koch (2005, p. 6-7):   

  

A produção de linguagem constitui atividade interativa altamente complexa de 

produção de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos 

lingüísticos [sic] presentes na superfície textual e na sua forma de organização, mas 

que requer não apenas a mobilização de um vasto conjunto de saberes, mas, 

sobretudo, a sua reconstrução no momento da interação verbal.  

 

Nesse sentido, entendemos ser essencial que os alunos possam interagir e negociar sentidos 

durante uma atividade de produção oral, pois, como destacado por Vygotsky (2001), é a partir 

da interação que a aprendizagem ocorre. Do contrário, estamos, apenas, reproduzindo um 

modelo preestabelecido e não produzindo discursos.  

Na atividade A (p. 71) observamos que, por ser uma atividade que apresenta um modelo para 

que o aluno baseie a sua comunicação, o aluno poderá ater-se apenas ao modelo indicado e 

não realizar uma negociação de sentidos com o colega ou professor. Com o intuito de 

promover tal negociação nessa proposta de atividade, propomos que poderiam ser 

apresentadas ao professor, no manual a ele direcionado, por exemplo, outras formas de se 

apresentar e, então, ele e os alunos poderiam interagir empregando essas outras formas (mais 

formal, neutra, mais coloquial) e, desse modo, poderia ser criado um ambiente de negociação 

de sentidos, no qual os alunos, por meio da inferência, descobririam novas maneiras de se 

apresentar em contextos específicos, e poderiam utilizá-las em suas produções orais. 

Na atividade B (p. 72), verificamos que se objetiva que os alunos planejem uma atividade em 

conjunto. Podemos inferir que essa atividade deve ser trabalhada em duplas, de maneira que 
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um dos alunos convide o outro para determinado evento e este peça informações a respeito 

deste. A partir da proposta da atividade, inferimos que é possível que haja negociações de 

sentido durante a execução da atividade, uma vez que os modelos apresentados não servem 

para todas as opções de eventos e não sugerem que os alunos apenas substituam as 

informações, mas que reflitam, discutam e proponham novas ideias, possibilitando que a 

proposta de atividade suscite a negociação de sentidos no processo de interação. 

Na atividade C (p. 73), percebemos que os alunos deverão trabalhar em duplas, sendo um 

aluno o jogador A e o outro o jogador B. O jogador A deve escolher alguém do quadro e não 

contar à sua dupla; já o jogador B deve fazer perguntas para tentar descobrir quem é o 

personagem escolhido pelo jogador A.  

O modelo apresentado na atividade apenas demonstra a pergunta e a resposta a respeito do 

local de origem dos personagens incluídos no quadro: “De onde você é? Eu sou do Brasil.” 
13

, 

sendo necessário que os alunos pensem nas outras perguntas e respostas, nos outros discursos.  

Ao consultar os objetivos da atividade, verificamos que se espera que os alunos possam trocar 

informações pessoais e ao analisarmos a atividade, com o intuito de verificar se as propostas 

de interação nela apresentadas podem levar à negociação de sentidos, depreendemos que a 

resposta é afirmativa, já que os alunos precisam interagir, trocar discursos, refletir sobre eles e 

aplicar conhecimentos prévios para alcançarem o propósito comunicativo. 

Na atividade D (p. 74), os alunos devem, inicialmente, preencher os quadros que contêm os 

ambientes de uma casa, com informações a respeito do que estariam fazendo em cada um dos 

locais. Depois, é proposto um jogo que consiste no pedido de ajuda por um dos alunos e no 

aceite ou recusa de outro, guiando-se pelo modelo apresentado.  

Observamos que, para desenvolver a atividade, os alunos precisarão empregar conhecimentos 

prévios acerca das atividades que estariam desenvolvendo em alguns ambientes. Entretanto, o 

modelo exposto na atividade apresenta um tipo de produção oral pré-determinado, com 

começo, meio e fim previstos, apenas deixando espaço para que os alunos completem com 

determinada informação. Dessa forma, inferimos, de acordo com a proposta da atividade, que 

os alunos precisariam somente reproduzir os modelos apresentados, acrescentando alguns 

conhecimentos prévios, os quais, no entanto, não são potencialmente negociados e discutidos 

durante a atividade, apenas expostos. 

                                                           
13

 Where are you from? I’m from Brazil. (Keep in Mind, 2009, v. 7, p. 17) 
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Na atividade E (p. 75), verificamos que os alunos devem trabalhar em duplas, sendo um dos 

alunos o/a recepcionista e o outro/a o/a hóspede. Eles deverão trocar informações a respeito 

de lugares, o/a hóspede escolhendo um destino e pedindo informações acerca do percurso 

para chegar até lá, e o/a recepcionista dando as diretrizes e indicando os caminhos para que 

o/a hóspede chegue ao seu destino. Assim, é possível inferir que os alunos precisam utilizar 

conhecimentos que extrapolam aqueles apresentados no modelo, pois eles devem pensar em 

lugares diferentes dos apresentados na atividade, e ainda refletir a respeito do caminho a ser 

percorrido para alcançá-los. Para tanto, entendemos que poderá haver uma negociação de 

sentidos em potencial, pois, para alcançar o seu propósito e a compreensão, os alunos 

precisarão refletir, discutir e trocar informações. 

Na atividade F (p. 76), pressupõe-se que os alunos também trabalhem em duplas, sendo 

instruído a um deles que escolha um problema de saúde e converse com seu colega sobre ele, 

e ao outro que converse com seu colega para saber qual o seu problema. Na proposta de 

atividade, são apresentadas algumas sugestões de perguntas nas quais os alunos podem se 

basear para procederem à troca discursiva. Percebemos que, por meio dessa proposta de 

atividade de produção oral, os alunos podem ser levados à troca de sentidos em meio à 

interação, já que eles têm a liberdade de optar pelo que irão falar, podendo abordar qualquer 

tipo de problema de saúde e propor quaisquer medidas para solucioná-lo, tendo, assim, que 

negociar sentidos para alcançar a compreensão. 

Na atividade G (p. 77), os alunos deverão completar as figuras das malas, contidas na 

atividade, com informações a respeito da sua última viagem ou de uma viagem imaginária. Na 

sequência, eles devem conversar com um colega sobre esta viagem. Vale salientar que não é 

apresentado nenhum modelo para que os alunos baseiem a sua produção oral. Essa 

constatação pode indicar que, nesta fase da aprendizagem, os alunos já tenham mais 

autonomia e não precisem se apoiar nos modelos contidos no material.  

Nessa proposta de atividade, notamos maior liberdade para que os alunos possam se expressar 

em relação ao tema proposto, podendo completar as figuras das malas com as informações 

que consideram mais relevantes, tendo mais autonomia para se expressarem na etapa de 

produção oral. Consideramos, então, que, em meio à interação, os alunos tenham a 

oportunidade de negociar sentidos, alcançando a compreensão dos discursos produzidos. 

Na atividade H (p. 78), averiguamos ser possível que os alunos empreguem conhecimentos 

prévios e falem sobre as suas intenções pessoais, discorrendo sobre a profissão que desejam 
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seguir no futuro e sobre o que pretendem fazer após o Ensino Fundamental. Eles devem 

preencher a tabela apresentada, depois entrevistar dois colegas e completar com as 

informações destes, verificando se pretendem as mesmas coisas para o futuro.  

Entendemos que, em meio à interação, os alunos possam negociar sentidos, já que os alunos 

devem refletir e elaborar uma produção oral que vise identificar as informações do colega e 

verificar se eles têm intenções parecidas, alcançando, dessa forma, a compreensão dos 

discursos produzidos. 

A partir da análise das atividades por meio do critério que tem como propósito investigar se 

havia, na proposta de atividade, a iniciativa de promover a negociação de sentidos por meio 

da interação entre os participantes do evento de aula, verificamos que em seis das oito 

atividades analisadas, foram observadas possíveis oportunidades para que os alunos não 

apenas praticassem os saberes envolvidos na atividade, mas que também negociassem 

sentidos durante a interação. Esta constatação indica que a negociação de sentidos é 

contemplada nessas unidades, o que é um fator positivo do material em análise para o 

desenvolvimento eficiente do ensino-aprendizagem da LE. 

 

 

4.2.4 Pode-se depreender que o conhecimento almejado com a atividade é 

adquirido por meio da interação? 

 

 

A aprendizagem advinda da interação é tema discutido pelos estudos de Vygotsky (2001) e 

seus seguidores, para quem os saberes de uma língua são fruto das relações sociais e 

interativas que se desenvolvem entre os seres humanos. Koch (2005, p. 9) esclarece que os 

participantes da comunicação, por meio da interação, trabalham sobre formas da língua que já 

adquiriram, procedendo a escolhas significativas para representar estados de coisas, com o 

intuito de alcançar a sua proposta de sentido. “Isto é, as formas de referenciação são escolhas 

do sujeito em interação com outros sujeitos, em função de um querer-dizer” (KOCH, 2005, p. 

9). Desse modo, enxergamos a interação como uma forma de construção de sentidos e, por 

consequência, ela é uma ferramenta essencial para que o ensino comunicativo da LE seja 

concretizado. 
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Na atividade A (p. 71), consideramos que a proposta de atividade vise à aquisição dos saberes 

nela envolvidos por meio da prática destes entre os participantes do evento de aula, visto que 

são apresentadas as estruturas linguísticas “Oi, eu sou...”, “Prazer em conhecê-lo”, “Prazer em 

conhecê-lo também.” 
14

. Inicialmente é pedido que os alunos completem as estruturas de cada 

expressão e, depois, que as pratiquem com seus colegas. Por essa razão, consideramos que a 

aprendizagem dos saberes envolvidos na atividade poderá ocorrer por meio da prática desses 

conhecimentos durante a interação. 

Na atividade B (p. 72), como já salientamos anteriormente, pretende-se que os alunos 

aprendam a convidar seus colegas para fazer determinada atividade, como por exemplo: 

assistir a uma partida de futebol, jogar basquete, ir a uma festa de aniversário, entre outros, e 

que saibam falar a data e horário em que essa atividade ocorrerá. Para tanto, entendemos que 

os conhecimentos envolvidos na atividade, os quais se caracterizam pelo modo como são 

feitos convites na LE e como são pedidas mais informações sobre determinado evento, são 

praticados e, então, apreendidos por meio da interação, a fim de que os alunos possam, em 

meio ao processo interativo, trocar discursos, praticar e assimilar os saberes envolvidos na 

atividade.  

Por sua vez, na atividade C (p. 73), notamos que é por meio da proposta de um jogo no qual 

os alunos precisam escolher os personagens e interagir com seus colegas, a fim de que, por 

meio de perguntas e respostas acerca do local de onde vem o personagem, sua idade, em que 

série escolar está e, finalmente, o seu nome, o personagem escolhido pelo aluno seja 

descoberto pelo colega. Desse modo, entendemos que o objetivo de que os alunos aprendam a 

trocar informações pessoais seja alcançado por meio da prática desses saberes na interação 

com os colegas. 

Na atividade D (p. 74), podemos verificar que os alunos, por meio de um jogo, devem 

escolher três lugares no quadro e completar com informações acerca do que estariam fazendo 

em cada um deles. Na sequência, eles precisam interagir com seus colegas, pedindo ajuda e 

falando sobre o que estão fazendo em cada um dos lugares destacados. Nesse sentido, 

pressupomos que, por meio da interação proposta, os alunos possam aprender a falar sobre o 

que estão realizando no momento, objetivo da atividade. 

                                                           
14

 “Hi, I’m ...”; “Nice to meet you”; “Nice to meet you too”; “This is...”; “He/She is...” (Keep in Mind, 2009, v. 

6, p. 15). 
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Na atividade E (p. 75), inicialmente, os alunos precisam definir quem será o/a recepcionista e 

quem será o/a hóspede. Na sequência, o hóspede escolhe um destino e, então, ele pede 

informações ao recepcionista acerca da localização e dos caminhos que deve percorrer para 

chegar até lá. Inferimos, assim, que os saberes envolvidos na atividade podem ser adquiridos 

por meio da interação entre os colegas, na medida em que praticam a atividade.  

Na atividade F (p. 76), um aluno deve escolher um problema de saúde e conversar com seu 

colega a respeito deste. O colega, por sua vez, deve aconselhá-lo, dando sugestões para que 

ele consiga resolver seu problema. Entendemos que, por meio da interação proposta, os 

alunos tenham a oportunidade de praticar e aprender sobre o modo de falar sobre problemas 

de saúde na LE. 

Na atividade G (p. 77), notamos que os alunos precisam completar os quadros apresentados 

com informações acerca de suas últimas viagens e depois é sugerida a interação com os 

colegas, por meio de perguntas e respostas acerca de suas viagens. Por não haver a 

apresentação de estruturas linguísticas no corpo da atividade, pressupomos que é por meio das 

interações criadas pelos alunos, no decorrer da produção oral, que eles poderão praticar e 

aprender a falar sobre suas viagens. Nesse sentido, depreendemos que o objetivo da proposta 

de atividade e os conhecimentos nela envolvidos são adquiridos por meio da interação entre 

os alunos. 

Na atividade H (p. 78), é possível observar que os alunos, após completarem o quadro com 

informações a respeito do que farão após o nono ano, devem interagir com seus colegas para 

saber o que eles também farão após a conclusão deste nível escolar. Não há, na proposta de 

atividade, sistematizações de estruturas, nem mesmo um modelo de estruturas linguísticas no 

qual os alunos devem se espelhar para produzir seus discursos. Desse modo, inferimos que a 

interação proposta pode levá-los a aprenderem a falar sobre seus planos futuros, no contexto 

da atividade. 

Apresentamos, em seguida, o quadro que resume os resultados obtidos a partir dos dados 

analisados por meio dos critérios interacionais. 
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QUADRO 3 

Sistematização dos Dados Analisados a Partir dos Critérios Interacionais 

 

A partir da análise das atividades propostas por meio do critério que buscou identificar se os 

saberes nelas envolvidos poderiam ser adquiridos por meio da interação, pudemos notar que 

todas as atividades têm a interação como a base para a aprendizagem dos saberes. Esta 

conclusão é importante, pois indica que os alunos possam ter a oportunidade de aprender a LE 

envolvida no contexto da atividade de forma prática e interativa, uma vez que, de acordo com 

Passeggi (1999, p. 2): 

 

[...] na interação, o foco desloca-se de maneira intermitente, ora sobre o locutor, ora 

sobre o interlocutor, realçando seus papéis sociais, suas “visões de mundo” como 

fatores determinantes para a produção e compreensão dos atos de fala. A 

significação de uma palavra não pode, portanto, ser jamais percebida como algo 

totalmente (pré) determinado: ela só se constrói na e pela interação verbal, através 

da negociação intersubjetiva (entre sujeitos). 

 

Critérios relativos aos aspectos 

interacionais  

 

Dados que estão em conformidade 

com os critérios propostos  

 

Dados passíveis de 

reavaliação  

 

Que propostas de interação em 

potencial podem ser identificadas na 

atividade? (interação aluno x material; 

interação professor x aluno; interação 

aluno x aluno)  

 

A, B, C, D, E, F, G, H 

 

É proposto, na instrução voltada ao 

professor, que ele incentive a interação 

entre os alunos?  

F, G, H A, B, C, D, E  

Há, na proposta de atividade, a 

iniciativa de promover a negociação de 

sentidos por meio da interação entre os 

participantes do evento de aula?  

 

 

B, C, D, E, F, G, H  

 

A  

Pode-se depreender que o 

conhecimento almejado com a 

atividade é adquirido por meio da 

interação?  

 

A, B, C, D, E, F, G, H  
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Por meio de Passeggi (1999, p. 2), entendemos a interação como elemento essencial para 

prover sentidos às palavras ditas, já que não podemos considerar a existência de um sentido 

totalmente pré-determinado e, por isso, é preciso que ele seja negociado e construído durante 

o processo de interação. 

Na seção seguinte, passaremos a analisar as instruções e atividades em questão a partir dos 

critérios que concernem à visão discursiva do ensino-aprendizagem de LE. 

 

 

4.3 Análise das Instruções e Propostas de Atividades, a Partir dos Critérios Relativos 

aos Aspectos Discursivos 

 

 

Nesta subseção, temos o propósito de analisar as instruções e atividades apresentadas, a fim 

de identificar se elas estão em consonância com o que propõem as visões discursivas para o 

ensino-aprendizagem de LE e se, assim, podem gerar produções discursivas nas salas de aula. 

 

 

4.3.1 É explicitada, na instrução e na proposta de atividade, a situação 

comunicativa, ou seja, o contexto em que ocorrerá a atividade?  

 

 

Como pudemos observar ao longo do capítulo de referencial teórico dessa pesquisa, a 

contextualização das atividades é considerada de suma importância ao ensino-aprendizagem 

de LE, que visa à efetiva produção e prática do discurso nas salas de aula (LARSEN-

FREEMAN, 2000), já que ela permite que os alunos possam conhecer a situação da qual 

participarão, os participantes envolvidos, os objetivos da produção discursiva e, desse modo, 

lancem mão de inferências. Ademais, ela possibilita que os alunos saibam qual papel deverão 

desempenhar em determinada troca discursiva; que eles adequem a sua linguagem à situação 

comunicativa na qual irão interagir, bem como pratiquem a LE em uma situação que também 

pode ser encontrada fora do meio escolar.  

Nesse sentido, a produção oral dos interlocutores dependerá do contexto em que eles estão 

inseridos. Assim, entendemos que a contextualização seja um fator determinante para que 
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ocorra uma interação eficaz, isto é, uma interação que leve à produção de discursos e não 

apenas à reprodução de estruturas linguísticas.  

Na atividade A (p. 71), observamos que na instrução é apresentado o contexto da atividade e é 

proposto ao professor que o apresente aos alunos: “Mostre aos alunos que eles estão 

reproduzindo, por escrito, uma situação de comunicação oral entre duas pessoas que estão se 

apresentando” (Keep in Mind, 2009, v. 6, p. 15). Tal contextualização é importante, pois leva 

os alunos a entenderem o que a atividade propõe e o que se espera que eles desenvolvam 

comunicativamente na execução desta tarefa. 

Se levarmos em consideração apenas a proposta de atividade, devemos pensar se ela, por si 

só, já expõe para o aluno, por meio de seus enunciados, gravuras e textos, o contexto em que a 

interação ocorrerá. Nesse sentido, na atividade em questão, podemos notar que, tanto a 

atividade 1 quanto a 2, 3 e 4 apresentam enunciados claros que, por si só, já conseguem 

demonstrar ao aluno o contexto da atividade, o qual, nesse caso, envolve uma situação de 

apresentação.  

Na atividade B (p. 72), como não houve direcionamento para que o professor conduzisse a 

atividade, esse critério não pôde ser avaliado na instrução direcionada ao professor. No que se 

refere à proposta de atividade, apesar de direcionar o aluno a atingir o objetivo por ela 

previsto, ela parece estar isolada de um contexto, como se o aluno estivesse produzindo esse 

discurso sem uma situação determinada. A ele é pedido que escolha um evento, que escreva a 

data e o horário em que este ocorrerá e que depois faça o convite a um determinado colega, 

para que participem deste evento e produzam discursos a respeito dele.  

No entanto, não é mostrada para o aluno a situação comunicativa em que ele deverá interagir, 

ou seja, não é apresentado o contexto da atividade. Isso faz com que o aluno não saiba em que 

local e momento se passará a interação e que não possa, por exemplo, pensar a respeito de seu 

interlocutor e no tipo de linguagem a ser utilizada para que os sentidos possam ser 

negociados. Por essa razão, concluímos que a atividade não apresenta um contexto situacional 

claro, não permitindo que o aluno saiba exatamente o porquê de produzir determinado 

discurso. 

Na atividade C (p. 73), na instrução apresentada no manual do professor, para que ele 

direcione a atividade, não encontramos nenhum tipo de informação acerca da 

contextualização, apenas são listados os objetivos no índice inicial do livro. Sugerimos, 
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portanto, que o material apresentasse uma introdução, falando do que se espera alcançar com 

essa atividade, e propondo ao professor que ele apresente aos alunos o contexto em que se 

passará o jogo.  

No que concerne à proposta de atividade, entendemos que ela apenas oferece pistas, por meio 

de caixas de diálogos apresentadas, acerca do que deverá ser feito, mas não contextualiza, 

propriamente, a situação comunicativa em que ocorrerá o jogo. Com o intuito de propor uma 

contextualização para a atividade, entendemos que o seu enunciado poderia trazer a 

informação de que os alunos participarão de um jogo de perguntas e respostas sobre cidade 

natal, idade, série escolar e nome; no qual um dos alunos deverá escolher um personagem do 

quadro e responder às perguntas feitas por seu colega a respeito dele e este colega precisará 

adivinhar quem foi o personagem escolhido. Desse modo, pressupomos que os alunos 

poderiam conhecer a situação comunicativa em que deveriam atuar e, então, situarem-se 

discursivamente na interação. 

Na atividade D (p. 74), não foi observada na instrução uma tentativa de contextualização da 

atividade, apenas averiguamos que ela se limita a mostrar ao professor como a atividade 

deverá ser desenvolvida. Entendemos que seria necessário apresentar na instrução os 

objetivos do jogo, além de abordar como ele deverá ocorrer.  

Ademais, não pudemos encontrar no enunciado da própria atividade a tentativa de 

contextualizá-la. Parece-nos que os alunos devem deduzir o que acontecerá no jogo, a partir 

das demonstrações do professor e dos modelos da atividade. Propomos, dessa maneira, que 

para haver uma contextualização mais clara, a proposta de enunciado da atividade deveria 

apresentar o jogo aos alunos, a situação comunicativa em que ele se insere, além do modo 

como ele deverá ser realizado. 

Na atividade E (p. 75), no que concerne à instrução voltada ao professor para o 

desenvolvimento da atividade, este critério não pôde ser avaliado, uma vez que não houve a 

apresentação de instruções direcionadas ao professor para a realização da atividade. Quanto à 

atividade propriamente dita, notamos que as instruções oferecidas aos alunos para 

desenvolverem as atividades – “Você está no Hotel Plaza. Escolha quem será o/a hóspede e 

quem será o/a recepcionista. Hóspede: Escolha um local. Peça informações sobre ele e sobre o 

percurso para se chegar a esse local. Recepcionista: Dê as informações necessárias ao/à 
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hóspede.” 
15

 – somadas às gravuras e aos modelos apresentados nos balões apresentados, 

possibilitam que os alunos tenham conhecimento acerca do contexto em que deverão atuar e 

então possam situar-se discursivamente na interação. 

Na atividade F (p. 76), percebemos que a instrução, voltada ao professor, sinaliza o contexto 

da atividade, a necessidade da interação entre os alunos e pede que o professor pratique a 

atividade com eles. Entretanto, nela não é sugerido que o professor contextualize a atividade, 

situando os alunos quanto às condições de produção e interpretação dos discursos a serem 

produzidos. Desse modo, depreendemos que seria válido indicar ao professor que ele deveria 

informar aos alunos que eles participarão de uma atividade de produção oral, na qual um deles 

estará com algum problema de saúde e o outro deverá descobrir e tentar ajudar, dando 

sugestões, a fim de vislumbrar a resolução do problema.  

No que se refere à atividade, observamos a apresentação aos alunos, em linhas gerais, da 

situação comunicativa na qual deverão interagir: “Converse com um/uma colega. Aluno A: 

Escolha um problema de saúde. Converse com o/a seu/sua colega sobre esse problema. Aluno 

B: Seu/Sua colega não está muito bem. Converse com ele/ela sobre isso” 
16

. Notamos, por 

meio das informações apresentadas, que os alunos podem ter a oportunidade de identificar o 

contexto da troca discursiva que será realizada. 

Na atividade G (p. 77), não observamos na instrução para o professor a intenção de 

contextualização da atividade. Porém, vale salientar que o fato de ela sugerir ao professor a 

leitura do enunciado junto aos alunos pode levar a uma possível contextualização, uma vez 

que o enunciado da atividade tem a iniciativa de apresentar o contexto aos alunos. Entretanto, 

destacamos que a instrução deveria apresentar o contexto da atividade ao professor, 

sinalizando a situação comunicativa na qual ela deverá ocorrer e apresentando o esperado dos 

alunos, a partir do proposto na atividade, pois, segundo Almeida Filho (2005), “Aprender a 

língua não é mais somente aprender outro sistema, nem só passar informações a um 

interlocutor, mas sim construir no discurso (a partir de contextos e experiências prévias) ações 

sociais (e culturais) apropriadas.” Portanto, o professor deve conhecer o contexto em que 

                                                           
15

 “You are at the Plaza Hotel. Decide who is the hotel guest and who is the hotel receptionist. Guest: Choose a 

destination. Ask for the location and directions to that destination. Receptionist: Give the necessary information 

to the hotel guest.” (Keep in Mind, 2009, v. 8, p. 18) 

16
 “Talk to a partner. Student A: Choose a problem. Talk to your partner about it. Student B: Your partner is not 

very well. Talk to him or her about it.” (Keep in Mind, 2009, v. 8, p. 138) 
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ocorrerá a interação para, então, conduzir a atividade de forma que os alunos possam construir 

ações contextualizadas no discurso.  

Com relação à proposta de atividade, percebemos que os seus enunciados: 1- “Complete com 

informações sobre a sua última viagem de férias ou invente.” 2- Converse com um/uma 

colega. Pergunte e responda a questões sobre suas férias.” 
17

, juntamente com suas gravuras, 

permitem que os alunos tenham conhecimento sobre a situação comunicativa na qual deverão 

interagir, a qual, nesse caso, se refere a uma conversa com o colega sobre a sua última 

viagem. 

Na atividade H (p. 78), identificamos a apresentação do contexto da proposta de atividade, na 

instrução direcionada ao professor, e verificamos que esta sugere que ele contextualize a 

atividade junto aos alunos: 1- “Relacione esta atividade à anterior afirmando: Agora vamos 

ver quais são os seus planos, e pedindo aos alunos que completem a primeira coluna do 

quadro.” 2- “Instrua os alunos a falarem de seus planos, incluindo os fatores que possam 

condicionar seu andamento.” “Depois, eles simplesmente perguntam ao colega: “E você? 

Quais são os seus planos para o futuro?”
18

. 

A respeito da atividade, pudemos notar que, ao apresentar a questão: “O que você vai fazer 

depois do nono ano?”
19

, ela tem a intenção de contextualizar para o aluno a situação 

comunicativa na qual a interação deverá ser desenvolvida. 

A partir da análise das referidas instruções e propostas de atividades por meio do critério que 

tem como objetivo investigar se elas apresentam o contexto no qual ocorrerá a troca 

discursiva, verificamos, acerca das instruções, que em apenas três das oito analisadas são 

expostos os contextos nos quais a troca discursiva será desenvolvida. Essa constatação nos 

permite propor que as instruções que ainda não contemplam tais contextos incluam, em suas 

diretrizes, informações sobre eles, permitindo ao professor saber, com clareza, qual o contexto 

esperado para a realização da atividade, podendo, assim, repassar essa informação aos alunos, 

para que juntos promovam tal contextualização. A respeito das propostas de atividades, 

                                                           
17

 1-“ Complete with information about your last vacation trip or invent one. 2- Talk to a classmate. Ask and 

answer questions about your vacations.” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 18) 

18
 “Let’s now see what your plans are.” “What about you? What are your plans for the future?” (Keep in Mind, 

2009, v. 9, p. 138) 

19
 “What are you going to do after 8th grade?” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 138) 
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verificamos que em cinco das oito analisadas, é possível apreender o contexto indicado para a 

sua execução. 

 

 

4.3.2 Na proposta de atividade, são apresentados os papéis discursivos que 

os alunos irão desempenhar na troca discursiva – quem falará para 

quem? 

 

 

Como observado ao longo do capítulo de referencial teórico, saber com quem iremos interagir 

e a quem iremos dirigir nosso discurso é essencial para que possamos adequar e 

contextualizar nossas falas. Com a LE, isso não é diferente. É preciso que os alunos saibam 

quais serão os papéis a serem desempenhados por eles na atividade, a fim de que possam se 

contextualizar e, compreender com maior clareza o discurso de seu interlocutor. Bakhtin 

(2006, p. 116) salienta: 

 
[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode ser substituído 

pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor.  

  

Nesse sentido, toda enunciação pressupõe um interlocutor e como as atividades objetivam que 

os alunos desempenhem determinados papéis em certas situações de comunicação é 

importante que esses papéis estejam claramente expressos nas propostas de atividades, para 

que os alunos possam conhecê-los. 

Na atividade A (p. 71), mais propriamente em seu enunciado, é comunicado ao aluno que ele 

interagirá com seu colega: Enunciado 1- “Você vai se apresentar a um novo colega.” 2- 

“Apresente-se para um colega.” 3- “Apresente um colega para outro colega.” 
20

. Por meio dos 

enunciados dirigidos aos alunos, verificamos que eles deverão desenvolver uma situação de 

comunicação na qual atuarão como si próprios, isto é, desempenharão o papel de alunos que 

se apresentam a um colega e apresentam seus colegas a outros alunos. Dessa forma, 

constatamos que a atividade permite que o aluno conheça o papel a ser desempenhado por ele 

na troca discursiva. 

                                                           
20

 1- “You are introducing yourself to a new classmate.” 2- “Introduce yourself to a classmate.” 3- “Introduce a 

classmate to another classmate.” (Keep in Mind, 2009, v. 6, p. 15) 
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Na atividade B (p. 72), os alunos são direcionados a sugerir eventos para seus colegas: 

“Sugira a atividade para um colega. Façam planos de realizá-la juntos” 
21

. Assim, eles devem 

desempenhar o papel de si próprios, fazendo um convite a um amigo para participarem juntos 

de determinados programas. Nesse sentido, inferimos que, por meio da proposta de atividade, 

os alunos tenham conhecimento acerca dos papéis que deverão exercer na atividade.  

Na atividade C (p. 73), consideramos que os alunos conheçam os papéis que deverão 

interpretar na etapa de produção oral, visto que esses papéis são caracterizados pelos 

personagens apresentados na atividade. Dessa forma, cada aluno se apropriará de um 

personagem, por ele escolhido, e responderá às perguntas do colega, a fim de que o colega 

descubra qual o personagem escolhido por seu interlocutor.  

Na atividade D (p. 74), não há uma denominação acerca dos papéis que cada aluno irá 

desempenhar. Isso nos permite inferir que eles não interpretam um personagem específico, 

mas participam como eles mesmos da troca discursiva. Porém, apesar de não haver uma 

apresentação do contexto da atividade, são concedidas algumas pistas que podem levar os 

alunos a terem uma noção acerca do que deverá ser feito. 

Inicialmente é apresentada, no enunciado da atividade, a informação de que os alunos deverão 

participar de um jogo com o colega: “Jogue com um colega” 
22

. Posteriormente, tem-se a 

informação de que eles deverão escolher três lugares no quadro apresentado e marcá-los. Na 

sequência, eles deverão escrever o que estariam fazendo em cada um dos lugares escolhidos e, 

em seguida, posicionar seus marcadores à porta da frente do quadro. Posteriormente, os 

alunos deverão jogar uma moeda ao alto e se esta cair virada com “cara” o aluno move uma 

casa, se esta cair virada com “coroa”, ele move duas casas.  

Ademais, é apresentada a informação de que quando o aluno cair em uma casa que ele tenha 

marcado anteriormente, ele deve se basear em uma das propostas de conversação apresentadas 

e quando ele cair em uma casa que não tenha sido marcada por ele, ele deve se basear no 

segundo tipo de conversação exposto na atividade. Nesse sentido, pressupomos que, por mais 

que a atividade não exponha para o aluno o contexto em que ocorrerá a troca discursiva, por 

meio do enunciado da atividade, das diretrizes e das gravuras apresentadas, é possível que ele 

saiba o papel que irá exercer durante a interação. 

                                                           
21

 “Suggest the activity to a classmate. Make plans to do it together.” (Keep in Mind, 2009, v. 6, p. 150) 

22
 “Play with a classmate.” (Keep in Mind, 2009, v. 7, p. 150) 
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Na atividade E (p. 75), verificamos que são apresentados aos alunos os papéis que eles 

deverão assumir durante a troca discursiva: “Decida quem será o/a hóspede do hotel e quem 

será o/a recepcionista” 
23

. Dessa maneira, os alunos têm conhecimento acerca de quem devem 

interpretar e de quem devem ser seus interlocutores durante a atividade de produção oral, 

podendo adequar sua linguagem ao contexto da situação de comunicação e prever o que pode 

ser dito pelo seu interlocutor, promovendo, desse modo, a compreensão das informações 

trocadas. 

Na atividade F (p. 76), observamos que são apresentados aos alunos os papéis que podem 

desempenhar na atividade de produção oral, os quais, nesse caso, são de um aluno que 

apresenta problemas de saúde: “Aluno A: Escolha um problema. Converse com o seu par 

sobre ele” 
24

. O colega que deve conversar com ele e tentar ajudá-lo com propostas de solução 

para o problema: “Aluno B: Seu colega não está se sentindo muito bem. Converse com ele 

sobre seu problema.” 
25

 

Na atividade G (p. 77), o enunciado já apresenta pistas a respeito do papel que os alunos 

deverão exercer na atividade de produção oral: “Complete com informações sobre a sua 

última viagem de férias ou invente uma viagem”.
26

 Como visto, já no enunciado, é 

apresentada ao aluno a informação de que ele deve completar as figuras das malas com 

informações sobre uma viagem feita por ele. Essa informação indica que a atividade que 

segue irá envolver ele próprio e suas vivências. Concluímos que a atividade deixa claro para 

os alunos o papel que deverão exercer durante a troca discursiva, na medida em que é dito: 

“Converse com um aluno. Pergunte e responda às questões sobre suas férias” 
27

.  

Na atividade H (p. 78), pelo fato de ser apresentada aos alunos a pergunta: “O que você vai 

fazer após o oitavo ano?” 
28

 pode-se considerar que, durante a atividade de produção oral, eles 

deverão representar a si mesmos, não necessitando interpretar um personagem. Nesse sentido, 

                                                           
23

 “Decide who is the hotel guest and who is the hotel receptionist.” (Keep in Mind, 2009, v. 8, p. 18) 

24
 “Student A: Choose a problem. Talk to your partner about it.” (Keep in Mind, 2009, v. 8, p. 138) 

25
 “Student B: Your partner is not very well. Talk to him or her about it. “(Keep in Mind, 2009, v. 8, p. 138) 

26
 “Complete with information about your last vacation trip or invent one.” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 18) 

27
 “Talk to a classmate. Ask and answer questions about your vacations.” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 18) 

28
 “What are you going to do after 8th grade?” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 138) 
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concluímos que essa atividade permite aos alunos conhecer os papéis a serem desempenhados 

por eles na troca discursiva. 

Como pudemos notar ao longo da análise das referidas atividades, a partir do critério que 

buscou verificar se elas apresentam para os alunos os papéis que eles devem exercer durante a 

produção oral, verificamos que todas elas dão pistas ou apresentam claramente aos alunos 

quem eles devem representar e quem são os interlocutores a participarem da troca discursiva. 

Tal constatação é relevante, pois sinaliza que em todas as propostas de atividades, é concedida 

a oportunidade aos alunos de saberem qual papel deverão assumir e para quem dirigirão seus 

discursos durante a produção oral. Como já mencionado, a apresentação dos papéis a serem 

desempenhados na troca discursiva facilita o processo de produção e compreensão dos 

discursos produzidos, já que os alunos têm a oportunidade de prever certos assuntos a serem 

desenvolvidos durante a conversa e podem lançar mão da linguagem mais adequada a 

determinado interlocutor e contexto.  

Por meio dessa análise verificamos também que, em alguns casos, os alunos não devem 

interpretar um personagem específico, mas devem ser eles mesmos, o que também pode ser 

considerado um ponto positivo, uma vez que, desse modo, eles têm a oportunidade de lidar 

com a sua realidade nas salas de aula de LE.  

 

 

4.3.3 É apresentado, na instrução voltada ao professor, o objetivo da troca 

discursiva? 

 

 

Como exposto ao longo do referencial teórico desta pesquisa, é importante que o professor 

tenha acesso ao objetivo da proposta de produção oral, a fim de que possa direcioná-la, junto 

aos alunos, e atingir seus propósitos. De acordo com Charaudeau (2008, p. 24-25): 

 

A finalidade do ato de linguagem (tanto para o sujeito enunciador quanto para o 

sujeito interpretante) não deve ser buscada apenas em sua configuração verbal, mas, 

no jogo que um dado sujeito vai estabelecer entre esta e seu sentido implícito. Tal 

jogo depende da relação dos protagonistas entre si e da relação dos mesmos com as 

circunstâncias de discurso que os reúnem. [...] dizemos que é o sentido implícito que 
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comanda o sentido explícito para constituir a significação de uma totalidade 

discursiva. 

 

Com base nesse excerto, observamos que o objetivo da troca discursiva não deve ser 

enfatizado apenas na interação verbal que professor x alunos e alunos x alunos realizam, mas 

também nos aspectos implícitos dessa troca, tais como o momento em que se encontram, a 

relação social entre os participantes do evento comunicativo, o contexto, entre outros.  

Notamos que, no índice do manual do professor, é apresentado o objetivo geral de cada uma 

das atividades. Entretanto, queremos verificar se a instrução, voltada ao professor para o 

desenvolvimento da atividade, reitera este objetivo e apresenta o que se espera alcançar com 

determinada proposta, para que o professor não tenha que se valer apenas do índice do manual 

do professor para conhecer os propósitos da atividade. 

Na atividade A (p. 71), observamos que os objetivos não são apresentados na instrução. 

Reiteramos que, quanto mais claros os propósitos de determinada atividade estiverem 

apresentados para o professor na instrução a ele direcionada, maiores são as chances de que 

eles sejam alcançados na troca discursiva, uma vez que o professor conhece, exatamente, a 

finalidade de determinada atividade e irá conduzi-la de forma a alcançar seus propósitos.  

Nesse sentido, sugerimos que fosse apresentado na instrução oferecida ao professor para o 

desenvolvimento da atividade, o que se pretende com determinada proposta. No caso da 

atividade em análise, poderia ser exposto que o seu objetivo é que os alunos aprendam como 

se apresentar na LE. Já na atividade B (p. 72), como não houve a apresentação de instrução, 

este item não pôde ser analisado. 

Na atividade C (p. 73), não consta na instrução qualquer apontamento com relação aos 

objetivos da proposta de atividade que, nesse caso, consiste de um jogo. Acreditamos ser 

válido que o LD apresente tais objetivos, pois, se assim for, o professor saberá o que se espera 

com determinada atividade e poderá contextualizá-la mais apropriadamente, de forma a 

alcançar os propósitos delineados. 

Na atividade D (p. 74), mais uma vez, não puderam ser observados na instrução apontamentos 

que discorressem sobre os objetivos da atividade. Sugerimos que fosse incluída a 

apresentação desses objetivos na instrução direcionada ao professor, para que ele possa 

refletir sobre as formas de conduzir a situação comunicativa com vistas a alcançar as 

intenções pretendidas. 
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Na atividade E (p. 75), também pontuamos que seria de grande importância para o seu 

desenvolvimento que estivessem disponibilizados na instrução, os objetivos da produção oral. 

Porém este quesito também não pôde ser avaliado, pelo fato de não ter sido apresentada ao 

professor qualquer instrução para o seu desenvolvimento. 

Na atividade F (p. 76), o manual do professor indica como intuito do exercício que os alunos 

possam trocar informações acerca de possíveis problemas de saúde: “Os pares devem alternar 

os papéis para que todos possam falar e perguntar sobre problemas de saúde” (Keep in Mind, 

2009, v. 8, p. 138). Desse modo, por meio das diretrizes apresentadas na instrução, 

concluímos que é permitido ao professor ter noções acerca dos objetivos da atividade. 

Na atividade G (p. 77), não foi observada, nas instruções voltadas ao professor, qualquer 

exposição acerca do objetivo da atividade. Sugerimos que a instrução poderia indicar ao 

professor que a atividade propõe uma produção oral sobre viagens realizadas pelos alunos, na 

qual se espera que os alunos falem sobre suas viagens e perguntem aos colegas sobre as férias 

deles. Como já mencionado, a apresentação dos objetivos é considerada uma informação 

importante, pois permite a contextualização da atividade, uma vez que o professor sabe o que 

deve ser esperado dos alunos, em termos da produção oral. 

Na atividade H (p. 78), entendemos que os objetivos sejam apresentados ao professor, pois é 

comunicado a ele que a atividade irá abordar a troca de informações acerca dos planos 

pretendidos pelos alunos para o futuro: “Instrua os alunos a falarem de seus planos, incluindo 

os fatores que possam condicionar seu andamento”. Depois, eles simplesmente perguntam ao 

colega ‘E você? Quais são os seus planos para o futuro?’
29

.  

A partir da análise das oito instruções, direcionadas ao professor para o desenvolvimento das 

atividades, por meio do critério que buscou averiguar se elas apresentavam os objetivos de 

cada atividade de produção oral, foi possível verificar que em apenas duas delas houve a 

apresentação dos objetivos da atividade. Desse modo, salientamos ser válido que o LD 

incluísse em todas as instruções, voltadas ao professor, os respectivos objetivos de cada uma 

das atividades.  

A apresentação dos objetivos, como já apontado, faz com que o professor saiba o que se 

espera alcançar por meio da atividade, qual é o seu propósito, sem ter de retomar o índice do 

                                                           
29

 ‘What about you? What are your plans for the future?’ (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 138) 
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manual do professor, permitindo, então, que ele possa contextualizar e conduzir com mais 

clareza a atividade, em busca de uma troca discursiva que ultrapasse o desenvolvimento da 

competência linguística do aluno. 

 

 

4.3.4 É promovida, na atividade, a utilização da língua-alvo para além de 

seus aspectos estruturais, não se restringindo à prática de 

determinadas estruturas linguísticas, mas visando a uma produção 

discursiva? 

 

 

Ao longo do capítulo de referencial teórico desta pesquisa, observamos que, a fim de alcançar 

uma produção discursiva na sala de aula, é preciso que a atividade proponha ir além da 

reprodução de falas e modelos. É necessário, como afirma o documento dos PCNs de LE 

(1998, p. 19), que os alunos possam se reconhecer como sujeitos discursivos.  Segundo Nunan 

(1989, p. 10), 

 

[...] atividades comunicativas são as que envolvem os “aprendizes na compreensão, 

no manuseio, na produção e na interação na língua-alvo, com a atenção voltada 

principalmente para o significado da mensagem em oposição à forma”. 

 

A posição de Donato (1996, p. 20), apresentada a seguir, complementa a visão de Nunan 

(1989): 

 

[...] As tarefas jamais podem ser generalizadas, pois variam de acordo com a 

situação e com os participantes envolvidos em sua realização. Nesse sentido, 

reforça-se a ideia de que as tarefas não podem impor valores aos aprendizes ou levá-

los a agir de uma maneira específica, porque os participantes trazem, para o contexto 

da realização da tarefa, suas crenças, sua subjetividade, sua cultura e seus objetivos, 

que influenciam o rumo da tarefa a ser executada.  

 

A partir desses apontamentos, concluímos que, para gerarem uma produção discursiva, as 

atividades não podem restringir os alunos a reproduzirem funções, modelos e estruturas 

linguísticas pré-determinadas. É necessário que elas promovam a prática da língua-alvo para 

além de seus aspectos estruturais e, assim, levem em consideração o contexto em que a 
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produção oral ocorrerá, bem como os participantes nela envolvidos e a negociação de sentidos 

entre os participantes da interação, entre outros aspectos. 

Na atividade A (p. 71), é apresentado um modelo no qual os alunos devem se espelhar para 

produzirem seus discursos. Nessa proposta, os alunos devem completar com seus nomes os 

espaços vazios deixados nas caixas de diálogo e, posteriormente, se valer das estruturas 

linguísticas dispostas nos balões para se apresentarem aos colegas e para apresentarem um 

colega a outro. A partir da análise dessa atividade, chegamos à conclusão de que a produção 

oral por ela gerada é realizada por meio da reprodução das estruturas linguísticas apresentadas 

nos modelos e, portanto, concluímos que não é aberto espaço para que os alunos criem seus 

próprios discursos. 

Na atividade B (p. 72), notamos que são apresentados modelos nos quais, aparentemente, os 

alunos deverão se basear para produzir seus discursos. O fato de haver esses modelos, leva-

nos a pensar que os alunos podem se ater apenas a eles para realizarem suas produções orais, 

sem fazer uso de conhecimentos prévios ou de outras estruturas linguísticas, além daquelas 

apresentadas nos modelos.  

Nesse sentido, observamos que, apesar de os alunos terem que acrescentar o evento, o dia e o 

horário em que ele ocorrerá, aos modelos apresentados, não é proposto na atividade que eles 

extrapolem tais modelos, o que pode fazer com que apenas reproduzam as falas já 

apresentadas, acrescendo-as de informações acerca dos eventos apresentados.  

Na atividade C (p. 73), também é apresentado um modelo que contempla a pergunta: “De 

onde você é?” 
30

 e a resposta: “Sou do Brasil” 
31

. Entendemos, no entanto, que, 

diferentemente das atividades previamente apresentadas, nesta situação, o modelo serve 

apenas como direcionamento, a fim de que os alunos compreendam o que deve ser feito na 

atividade, visto que ele não contempla as outras questões que a atividade propõe como, por 

exemplo, a idade, a série e o nome de cada personagem.  

Desse modo, deduzimos que, na atividade em questão, os alunos precisem lançar mão de 

conhecimentos prévios, a fim de atender às outras informações que a atividade propõe. 

Ademais, não é estabelecido na instrução, que os alunos devam apenas se basear nas 

informações apresentadas no quadro para descobrir qual o personagem escolhido pelo colega, 
                                                           
30

 Where are you from? (Keep in Mind, 2009, v. 7, p. 17) 

31
 “I’m from Brazil.” (Keep in Mind, 2009, v. 7, p. 17) 
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permitindo que eles possam fazer uso da criatividade e de conhecimentos prévios para 

desenvolver a produção oral.  

Na atividade D (p. 74), de acordo com o índice do manual do professor, o objetivo é que os 

alunos peçam ajuda, aceitem ou recusem este pedido e falem sobre o que estão fazendo nos 

locais apresentados no quadro. Ao analisarmos a atividade, verificamos que ela apresenta dois 

modelos diferentes, sendo o primeiro destinado aos alunos que, no desenvolvimento do jogo, 

caírem em uma casa do tabuleiro que eles tinham marcado previamente: “Quando você estiver 

em uma casa que você tiver marcado, proceda a uma conversação como esta: Colega: Você 

pode me ajudar? Você: Desculpe, não posso. Estou ocupado (a). Colega: O que você está 

fazendo: Você: Eu estou ___________.
32

”. Já o segundo é voltado aos alunos que pararem em 

uma casa que não tenha sido marcada por ele anteriormente. “Quando você estiver em uma 

casa que você não tiver marcado, proceda a uma conversação como esta: Colega: Você pode 

me ajudar a ___________? Você: Claro. Colega: Obrigado (a)”.
33

  

A partir da apresentação dos modelos, observamos que eles apresentam praticamente todas as 

formas linguísticas que os alunos devem empregar na atividade, fazendo com que eles 

precisem somente se basear nos modelos para procederem à troca discursiva, não promovendo 

a criação de discursos próprios. Pensamos que a atividade deve conter orientações, em termos 

linguísticos, para que os alunos desenvolvam suas produções orais, entretanto, acreditamos 

que ela não deva expor todas as estruturas linguísticas que podem ser empregadas, pois, se 

assim for, os alunos não precisarão refletir sobre outros discursos possíveis, necessitando, 

apenas, repetir as formas já apresentadas, em meio à conversa.  

Na atividade E (p. 75), os alunos devem se basear no mapa apresentado na atividade anterior 

para realizarem a produção discursiva. Eles precisam decidir, então, quem será o/a 

recepcionista e quem será o/a hóspede. Na sequência, o/a hóspede deverá escolher um lugar 

no mapa e pedir informações ao recepcionista. Vale destacar que também é apresentado um 

modelo no qual os alunos podem/devem se basear para procederem à troca discursiva. 

Todavia, entendemos que, a partir da proposta de atividade, os alunos tenham a oportunidade 

                                                           
32

 When you are in a room that you checked, have a conversation like this: Classmate: Can you help me? You: 

Sorry, I can’t. I’m busy. Classmate: What are you doing? You: I’m __________. (Keep in Mind, 2007, v. 7, p. 

150) 

33
 When you are in a room that you didn’t check, have a conversation like this: Classmate: Can you help me to 

_____? You: Sure. Classmate: Thanks. (Keep in Mind, 2007, v. 7, p. 150) 
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de produzir discursos, uma vez que eles devem utilizar outros dados que não são apresentados 

no modelo, tendo, assim, que negociar sentidos.  

Na atividade F (p. 76), os alunos também devem trabalhar em duplas, sendo um deles alguém 

que está com algum problema de saúde e o outro aquele que dará conselhos a seu colega, a 

fim de sanar tal problema. Verificamos que há a apresentação de um modelo que fornece 

algumas sugestões nas quais os alunos podem se basear para produzir seus discursos. No 

entanto, acreditamos que o modelo não indica que a produção oral deverá ser uma reprodução 

das falas nele contidas. Como mencionado, no nosso ponto de vista, as falas apresentadas no 

modelo servem apenas como sugestões para que os alunos próprios produzam seus discursos.  

Os alunos, portanto, precisam criar uma produção oral em que um deles representará alguém 

que está com algum problema de saúde e, então, deve escolher tal problema e optar pela 

forma que ele julga mais conveniente para apresentá-lo ao seu colega e o outro colega, 

mediante a apresentação do problema, deve identificar alternativas para que seu interlocutor 

possa resolvê-lo, adequando a sua linguagem e negociando sentidos em meio à interação. 

Desse modo, pressupomos que a proposta de atividade pode levar à produção de discursos. 

Na atividade G (p. 77), os alunos deverão completar as “malas” dispostas no LD com 

informações sobre suas últimas viagens. Na sequência, eles devem conversar com os colegas, 

perguntando e respondendo a questões a respeito das viagens feitas. Como podemos notar, 

não mais é apresentado um modelo aos alunos para que eles possam basear seus discursos. A 

proposta de atividade permite que o aluno mesmo opte pela maneira que julga mais adequada 

para proceder à produção oral.  

Isso demonstra que nesse nível de ensino-aprendizagem os alunos já são considerados mais 

competentes em termos linguísticos e, portanto, aptos a produzirem seus próprios discursos, 

sem que seja necessário um apoio para esse desenvolvimento, o que demonstra uma evolução 

do LD para acompanhar o crescimento da autonomia da aprendizagem dos alunos. Desse 

modo, entendemos que os alunos podem produzir discursos a partir da proposta de atividade 

em questão. 

Na atividade H (p. 78), os alunos devem completar o quadro com informações a respeito do 

que devem fazer após o nono ano, em termos de estudos e trabalho. Em seguida, eles devem 

conversar com seus colegas, a fim de verificar se eles querem fazer a mesma coisa no futuro. 

Notamos também que não há um modelo pré-estabelecido para que os alunos produzam seus 
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discursos, permitindo que eles possam se valer de diferentes formas linguísticas para se 

comunicarem, expressando o que desejam fazer após o nono ano. Dessa forma, concluímos 

que, a partir da proposta de atividade, os alunos tenham a possibilidade de praticar a língua 

alvo para além de seus aspectos estruturais, visando a uma produção discursiva. 

Apresentamos, em seguida, o quadro que resume os resultados obtidos a partir dos dados 

analisados por meio dos critérios discursivos: 

 

QUADRO 4 

Sistematização dos Dados Analisados a Partir dos Critérios Discursivos 

 

Após a análise das atividades em questão, por meio do critério que buscou verificar se elas 

podem levar os alunos a, de fato, produzirem discursos, verificamos que em cinco das oito 

atividades analisadas, os alunos podem ser levados a se engajar discursivamente, não se 

atendo somente à reprodução de determinadas estruturas linguísticas. Nas outras três 

atividades, percebemos que os alunos podem basear-se apenas nas falas apresentadas nos 

modelos, reproduzindo-as, contendo-se, portanto, somente a preencher as lacunas neles 

   

 

Critérios relativos aos aspectos 

discursivos 

 

Dados que estão em conformidade 

com os critérios propostos 

 

Dados passíveis de 

reavaliação 

   
É explicitada, na instrução e na proposta de 

atividade, a situação comunicativa, ou seja, 

o contexto em que ocorrerá a atividade?  

Instruções: A, F, H 

Propostas de Atividades: A, E, F, G, 

H 

Instruções: B, C, D, E, G, 

Propostas de Atividades: 

B, C, D, 

Na proposta de atividade, são apresentados 

os papéis discursivos que os alunos irão 

desempenhar na troca discursiva – quem 

falará para quem? 

 

A, B, C, E, F, G, H 

 

D 

É apresentado, na instrução voltada ao 

professor, o objetivo da troca discursiva?  

F, H A, B, C, D, E, G, 

É promovida, na atividade, a utilização da 

língua-alvo para além de seus aspectos 

estruturais, não se restringindo à prática de 

determinadas estruturas linguísticas, mas 

visando a uma produção discursiva?  

 

C, E, F, G, H 

 

A, B, D, 
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deixadas com algumas informações, sendo que estas também não parecem ser discutidas ao 

longo da produção oral. Isso nos leva a acreditar que as propostas de atividade, em sua 

maioria, podem direcionar os alunos a produzirem discursos. No entanto, algumas delas 

poderiam ser reformuladas, a fim de que também possibilitassem essa produção.  

Outra questão que vale ser salientada é o fato de a maioria das atividades de produção oral 

analisadas serem precedidas de atividades escritas que são propostas para serem 

desenvolvidas antes das atividades de produção oral. Essa questão transmite a ideia de que, 

antes de produzir oralmente seus discursos, os alunos precisam se submeter à realização de 

atividades escritas, o que não julgamos essencial. 

Destacamos ainda que, no decorrer da análise das propostas de atividades em questão, é 

possível notar que há a previsão de que a autonomia dos alunos será desenvolvida ao longo 

dos volumes da coleção, pois constatamos que as atividades passam a não mais conter 

modelos nos quais os alunos devem se apoiar para desenvolver a sua produção oral. 

 

 

4.4 Análise das Instruções e Atividades, a Partir dos Critérios Relativos aos Aspectos 

Comunicativos Baseados na AC 

 

 

Nesta seção, analisaremos as instruções e propostas de atividades selecionadas, a partir dos 

critérios que se referem aos aspectos comunicativos, relacionados à AC, com o intuito de 

verificar se tais instruções e atividades têm em vista a promoção da comunicação nas aulas de 

LE.  
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4.4.1 É explorado, na atividade, um tema que pode fazer parte do cotidiano 

dos alunos, propiciando que a produção oral se vincule às necessidades 

reais de comunicação na LE que eles podem vivenciar no dia a dia?  

 

 

De acordo com Jucá (1998, p. 19-20), o ensino comunicativo de língua provê elementos que 

fazem com que se possa deduzir uma teoria para o ensino comunicativo de LE. Segundo a 

autora, tais elementos são considerados princípios e são assim denominados: 

 

[...] o princípio da comunicação, em que atividades que envolvam comunicação real 

promovem aprendizagem. [...] o princípio da tarefa, em que atividades nas quais a 

língua seja utilizada no desenvolvimento de tarefas significativas promovem 

aprendizagem. E, finalmente, o princípio da significação em que a língua que é 

significativa para o aprendiz promove a aprendizagem.  

 

Nesse sentido, depreendemos que um dos elementos-chave que promovem a aprendizagem de 

uma LE é o interesse que as atividades despertam nos alunos. Quando elas apresentam um 

conteúdo que pode provocar interesse, de acordo com as faixas etárias, por exemplo, os 

alunos se sentem mais motivados e podem participar mais ativamente das atividades.  

De acordo com os PCNs de LE (1998, p. 49), “Na verdade a aprendizagem em sala de aula é 

uma extensão de um desafio diário: a necessidade de se interagir a partir de percepções 

comuns do mundo ou da criação de perspectivas comuns”. Nesse sentido, observa-se a 

relevância de que os LDs abordem temas que se relacionem ao cotidiano dos alunos, 

permitindo que eles possam interagir nas salas de aula a partir de situações que também 

podem encontrar fora delas. 

Tsui (1995) salienta que, além das expectativas e experiências que o professor traz para a sala 

de aula, os alunos também trazem as suas próprias vivências, interesses e razões para estarem 

ali. Segundo a autora, esses elementos interagem e é a relação estabelecida entre eles que 

determina o êxito do ensino (TSUI, 1995, p. 5). 

A atividade A (p. 71) está contida no livro Keep in Mind 6, direcionado, portanto, a alunos do 

sexto ano do ensino fundamental. Ela tem o propósito de que os alunos aprendam como se 

apresentar e pratiquem essa função com um colega. É proposta, então, a apresentação de cada 

aluno a um colega. Esta pode ser considerada, portanto, uma atividade que aborda um tema 
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relevante ao cotidiano deles, visto que podem empregar os conhecimentos dela advindos para 

se comunicar com qualquer pessoa na LE. 

A atividade B (p. 72) também é direcionada aos alunos do sexto ano. Nessa atividade, tem-se 

como possíveis temas a serem abordados no desenvolvimento da produção oral: futebol, 

Natal, basquete e festa de aniversário. Nela, os alunos devem escolher um evento e sugeri-lo 

ao colega, de forma que eles possam desenvolver a atividade juntos. Entendemos que tais 

temas parecem pertinentes ao universo dos alunos, e a produção oral gerada a partir deles 

pode ser útil para a prática cotidiana deles, ao utilizarem a LE. 

Na atividade C (p. 73), voltada a alunos do sétimo ano, observamos que é proposto um jogo 

em que é apresentado um quadro com diversos personagens e informações sobre seus locais 

de origem, suas idades, o nível escolar em que se encontram e seus nomes. Para proceder à 

brincadeira, um aluno deve escolher um personagem do quadro apresentado e o colega deve 

fazer perguntas, de acordo com as informações fornecidas neste, para descobrir quem foi o 

personagem eleito pelo colega. Desse modo, os alunos precisam conversar sobre qual é o país 

de origem de determinado personagem, quantos anos ele tem, em que série está e qual o seu 

nome, temas estes que podem ser considerados recorrentes à realidade dos alunos, ao 

interagirem na LE em seus cotidianos.  

Na atividade D (p. 74), também direcionada aos alunos do sétimo ano, é proposto, como na 

atividade anterior, um jogo de tipo tabuleiro, no qual é apresentado um quadro com diversos 

ambientes de uma casa. Os alunos devem escolher três locais e completar com informações 

sobre o que estariam fazendo em cada um deles. Na sequência, eles precisam posicionar seus 

marcadores na porta da frente da casa, desenhada no quadro, e jogar uma moeda que 

determinará se o aluno andará uma casa ou duas, dependendo do lado em que ela cair (cara ou 

coroa).  

Assim, de acordo com a casa onde pararem, os alunos deverão proceder à conversação 

correspondente, sugerida pelo material: a primeira é direcionada aos alunos que, no 

desenvolvimento do jogo, caírem em uma casa do tabuleiro que eles tinham marcado 

previamente: “Quando você estiver em uma casa que você tiver marcado, proceda a uma 

conversação como esta: Colega: Você pode me ajudar? Você: Desculpe, não posso. Estou 
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ocupado (a). Colega: O que você está fazendo? Você: Eu estou ___________.
34

. Já a segunda 

é voltada aos alunos que caírem em uma casa que não tinha sido marcada por eles 

anteriormente. Quando você estiver em uma casa que você não tiver marcado, proceda a uma 

conversação como esta: Colega: Você pode me ajudar a ___________? Você: Claro. Colega: 

Obrigado (a).” 
35

  

O objetivo é, portanto, que eles possam pedir, aceitar ou recusar ajuda, discorrendo a respeito 

do que estariam fazendo em cada cômodo da casa, em determinado momento. Nesse sentido, 

acreditamos que essa proposta de atividade tenha relevância para o cotidiano dos alunos ao 

utilizarem a LE, uma vez que ela permite que eles saibam como pedir, aceitar ou recusar 

ajuda na LE, e dá oportunidade para que possam falar sobre o que estão fazendo em 

determinado momento, no local apresentado. 

Na atividade E (p. 75), direcionada aos alunos do oitavo ano, é proposta uma atividade de 

desenvolvimento de produção oral em que os alunos devem, primeiramente, escolher entre 

desempenharem o papel de hóspede ou de recepcionista. Na sequência, eles precisam pensar 

em um local de destino e, posteriormente, pedir ao recepcionista informações sobre como 

chegar até o local escolhido. Por ser de uma atividade em que os alunos interagem com vistas 

a aprender a dar e pedir informações sobre como chegar a um determinado local, inferimos 

que a proposta de atividade permita que a produção oral esteja a serviço das necessidades 

reais de comunicação na LE que os alunos podem ter em seus cotidianos. 

Na atividade F (p. 76), também direcionada a alunos do oitavo ano, é enfocado o tema 

problemas de saúde. Nessa atividade, um aluno deve escolher um problema de saúde e 

conversar com um colega a respeito desse problema. Este colega, por sua vez, deve ouvir e 

aconselhar seu amigo a resolver determinado impasse. Desse modo, entendemos que seja 

abordado um assunto que se relaciona a questões que os alunos podem encontrar em seu dia-

a-dia, na utilização da LE. O tema abordado é, portanto, considerado útil à realidade de 

emprego da LE que os alunos também podem ter fora das salas de aula. 

                                                           
34 “When you are in a room that you checked, have a conversation like this: Classmate: Can you help me? You: 

Sorry, I can’t. I’m busy. Classmate: What are you doing? You: I’m__________.” (Keep in Mind, 2007, v. 7, p. 

150) 

35 “When you are in a room that you didn’t check, have a conversation like this: Classmate: Can you help me to 

_____? You: Sure. Classmate: Thanks.” (Keep in Mind, 2007, v. 7, p. 150) 



115 
 

A atividade G (p. 77) é direcionada a alunos do nono ano. Nessa atividade, eles precisam 

completar os quadros com informações sobre a sua última viagem de férias, tais como o 

destino, as acomodações e o transporte utilizado. Em seguida, eles devem conversar entre si a 

respeito dessa viagem. Consideramos que por abordar o tema férias e viagem, temas 

possivelmente comuns ao universo dos alunos, e por permitir que discorram a respeito das 

atividades desenvolvidas na viagem, a atividade apresenta questões que podem fazer parte do 

cotidiano dos alunos, possibilitando que a produção oral se reflita na realidade que eles podem 

ter fora das salas de aula. 

Na atividade H (p. 78), última atividade de produção oral a ser realizada pelos alunos do nono 

ano, é trabalhado o tema: planos para o futuro. Nesta atividade, os alunos precisam completar 

o quadro, que apresenta informações sobre níveis escolares posteriores ao ensino 

fundamental, apontando o que eles pensam em cursar e qual profissão pretendem seguir após 

esta etapa escolar. Eles, portanto, marcam no quadro as suas opções e depois devem interagir 

com os colegas para contar o que pensam para o futuro e saber o que eles pretendem. 

Acreditamos que esta atividade tenha relação com o cotidiano dos alunos por abordar 

questões relativas aos níveis escolares futuros que eles poderão cursar e por estar 

contextualizada com o momento em que os alunos vivem: o de conclusão do ensino 

fundamental e de partida para o ensino médio. 

A partir da análise das atividades selecionadas por meio do critério proposto com a finalidade 

de verificar se as propostas de produção oral podem estar a serviço de situações cotidianas, de 

utilização da LE, que podem ser vivenciadas pelos alunos, constatamos que todas as 

atividades atendem a esse objetivo e podem fazer parte do cotidiano dos alunos, ao utilizarem 

a LE. Este pode ser considerado um fator positivo do LD, visto que, como mencionado, um 

dos principais fatores motivadores para a aprendizagem de uma LE é o fato de se ter um 

objetivo com a sua aprendizagem, de ela ser útil e poder ser empregada nos contextos de 

comunicação extraclasse, nos quais os alunos estão também inseridos. 
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4.4.2 Nas instruções e propostas de atividades, é incentivada a utilização da 

LE, vislumbrando a sua adequação ao contexto situacional proposto 

na atividade? 

 

 

De acordo com Larsen-Freeman (2000), para a promoção da aprendizagem de LE nas salas de 

aula, a língua-alvo deve ser considerada não apenas o objeto de estudo, mas também o veículo 

que leva a essa aprendizagem, isto é, ela deve ser utilizada em todos os momentos da aula, 

desde a explicação de como se fazer determinada atividade, o seu desenvolvimento até o 

feedback, após a sua realização.  

Esta posição é endossada pelos Conteúdos Básicos Comuns de Minas Gerais (CBCs-MG) que 

também salientam que a linguagem empregada nas atividades deve ser contextualizada, 

visando ao alcance de propósitos comunicativos (2010, p. 33): 

 

[...] As atividades de aprendizagem que compõem cada um dos módulos devem 

garantir ao aluno oportunidades de utilização da língua estrangeira para atingir 

propósitos reais de comunicação, sendo que a sala de aula deve se transformar num 

espaço de prática social para interações significativas.  

 

Depreendemos, portanto, que a LE deve ser utilizada ao máximo nas salas de aula, bem como 

inferimos que não apenas o momento em que a atividade é realizada é considerado válido 

como forma de aprendizagem, uma vez que o que antecede e sucede esta prática, como a 

explicação do que deverá ser feito, a motivação para a realização da atividade e o feedback 

oferecido são igualmente relevantes. 

Na atividade A (p. 71), observamos que, nas instruções direcionadas ao professor, não é 

mencionado explicitamente que ele deve incentivar a utilização da LE, chamando a atenção 

para a sua adequação ao contexto proposto pela atividade. Salientamos que poderia ser válido 

se essa instrução contivesse a informação de que é importante que o professor incentive a 

reflexão de seus alunos para o emprego da LE, pensando na situação, no contexto em que ela 

será utilizada, já que diversas formas de linguagem podem ser empregadas em uma 

determinada situação comunicativa e é importante que os alunos saibam a(s) forma(s) mais 

adequada(s) de linguagem a uma situação, para que possam também empregá-las em 

situações fora das salas de aula (LARSEN-FREEMAN, 2000). 
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No que concerne à atividade, averiguamos que o contexto proposto indica que os alunos 

devem participar de uma situação de apresentação. Tal contexto caracteriza-se, portanto, por 

ser uma situação informal de comunicação. Podemos dizer que a linguagem apresentada nos 

exemplos está em consonância com uma linguagem informal de apresentação na LI e, 

considerando que os modelos apresentados nas atividades podem servir de guias para que os 

alunos baseiem sua comunicação, entendemos que há a tentativa de que a LE utilizada na 

atividade esteja em sintonia com o contexto situacional em que ela será empregada. 

Na atividade B (p. 72), não é apresentada instrução voltada ao professor para a realização da 

atividade, fator este que não permitiu que analisássemos a instrução. No que concerne à 

proposta de atividade, notamos que o seu contexto situacional é o de que os alunos convidem 

seus colegas a participarem juntos de determinado evento, caracterizando, assim, uma 

situação informal de comunicação. Constatamos que a linguagem apresentada nos modelos da 

atividade pode ser considerada informal e essa observação pode pressupor que os alunos 

utilizem formas semelhantes para se expressar durante a troca discursiva, tendo em vista o 

contexto de emprego da LE. 

Na atividade C (p. 73), verificamos que não é apresentado, na instrução voltada ao professor, 

qualquer comentário que evoque a sua atenção para o incentivo ao emprego da LE por parte 

de seus alunos, pensando no contexto em que esta será utilizada. No que diz respeito à 

proposta de atividade, constatamos que ela consiste de um jogo, no qual os alunos devem 

tentar adivinhar os personagens escolhidos pelos colegas por meio de perguntas que dizem 

respeito ao país de origem, à idade, à série escolar e ao nome dos personagens do quadro. 

Assim, entendemos que, por meio da proposta da atividade, os alunos podem ser incentivados 

a produzir discursos que sejam adequados à situação comunicativa na qual estão inseridos, já 

que o contexto da atividade é exposto e que a linguagem nela apresentada é considerada 

adequada ao tipo de situação proposto.  

Na atividade D (p. 74), verificamos que nas instruções não são feitas menções relacionadas ao 

emprego da LE durante a produção oral e nem é sugerido que os professores incentivem os 

alunos a refletirem acerca da adequação da linguagem ao contexto situacional proposto na 

atividade. Sugerimos que esses aspectos poderiam ser incluídos na instrução direcionada ao 

professor, a fim de que ele fosse instruído a motivar seus alunos a empregarem a LI durante a 

troca discursiva, levando em consideração o contexto situacional proposto na atividade.  
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No que concerne à proposta de atividade, verificamos que ela aborda uma situação informal, 

na qual os alunos participam de um jogo, pedindo, aceitando ou recusando ajuda e falando 

sobre o que estariam fazendo em cada um dos cômodos apresentados na atividade. Notamos 

que a linguagem apresentada no modelo está em consonância com o contexto situacional em 

que é empregada. Nesse sentido, pressupomos que os alunos sejam incentivados, por meio da 

proposta de produção oral, a utilizarem a LI, tendo em vista o contexto da troca discursiva a 

ser realizada. 

Na atividade E (p. 75) não foram apresentadas instruções nas quais o professor pudesse se 

basear para desenvolver a atividade. Por essa razão, não pudemos avaliar esse critério na 

instrução. No que diz respeito à atividade e seu contexto, notamos que a proposta apresentada 

prevê que os alunos interajam como se estivessem em um hotel, sendo um deles o 

recepcionista e outro o hóspede. O hóspede deve, então, pedir informações ao recepcionista 

para chegar a um determinado local, previamente escolhido por ele.  

Percebemos que a linguagem apresentada nos modelos da atividade pode ser considerada 

adequada ao tipo de situação proposto. Desse modo, inferimos que, por meio da atividade, os 

alunos têm a oportunidade de praticar a LE, adequando-a ao contexto proposto.  

Na atividade F (p. 76), é sinalizado, nas instruções, que o professor deve demonstrar a 

interação com alguns alunos e que os alunos devem alternar os papéis de forma que todos 

possam falar e perguntar sobre problemas de saúde. A partir desse apontamento, 

vislumbramos uma tentativa de promoção da utilização da LE, já que os professores podem 

ficar mais atentos, para que todos os alunos interajam e, de fato, utilizem a LI, considerando o 

contexto situacional proposto.  

Acerca da proposta de atividade e seu contexto, observamos que ela aborda uma situação, na 

qual os alunos devem conversar a respeito de problemas de saúde. Verificamos que a 

linguagem apresentada nos modelos, que podem servir de guias para que os alunos 

desenvolvam a sua produção discursiva, é compatível com a situação proposta. Ademais, a 

atividade apresenta o contexto para os alunos e pede que eles conversem com seus colegas 

sobre o assunto proposto. Tais apontamentos nos levam a intuir que a atividade incentiva os 

alunos a utilizarem a LI, considerando o contexto apresentado. 

Na atividade G (p. 77), verificamos que a instrução não apresenta qualquer comentário acerca 

da promoção da utilização da LE, tendo em vista o contexto em que ela será empregada. No 
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que concerne à proposta de atividade, entendemos que ela incentiva os alunos a utilizarem a 

LE, visando ao contexto proposto, na medida em que pede que eles conversem com os 

colegas, perguntando e respondendo a questões sobre suas últimas férias.  

Na atividade H (p. 78), quanto à instrução voltada ao professor, constatamos que é sugerido a 

ele que incentive os alunos a falarem sobre seus planos futuros. A instrução destaca, em 

seguida, que os eles devem perguntar ao colega, em inglês, sobre quais são os planos deles 

para o futuro. Nesse sentido, podemos entender que a utilização da língua-alvo, tendo em 

vista o contexto em que será utilizada, está sendo incentivada. Acerca da proposta de 

atividade, notamos que ela apresenta o contexto para o aluno e incentiva a conversa com seus 

colegas, empregando a língua-alvo.  

A partir da análise das instruções e propostas de atividades por meio do critério proposto para 

identificar se elas incentivavam, respectivamente, o professor a chamar a atenção dos alunos 

para o emprego da LE, visando ao contexto proposto pela atividade; e os alunos a 

empregarem a LE nas suas trocas discursivas, adequando-a ao contexto de sua utilização, 

observamos que, quando presentes, as instruções voltadas ao professor, em sua maioria, não 

apresentavam qualquer apontamento que chamasse a atenção do professor para incentivar 

seus alunos a empregarem a LE, vislumbrando o contexto de emprego da língua. Essa 

constatação nos permite sugerir que as instruções, voltadas aos professores, que não 

contemplam a indicação de emprego da LE, considerando o contexto de sua utilização, 

fossem revisitadas, a fim de que todas elas evoquem a atenção do professor para o incentivo 

ao emprego da LE, por parte dos alunos. 

No que concerne às atividades, verificamos que todas elas apresentam elementos que sugerem 

aos alunos utilizarem a LE durante as suas trocas discursivas, tendo em vista o contexto em 

que produzirão seus discursos, a fim de poderem adequar a sua linguagem à situação proposta 

para a interação e de alcançarem a função linguística pretendida. 
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4.4.3 É incentivado, na instrução direcionada ao professor, que ele promova, 

junto aos alunos, a criação de inferências sobre a troca discursiva que 

ocorrerá na atividade? 

 

 

Como afirma Larsen-Freeman (2000), a capacidade de inferir as intenções dos falantes ou 

escritores é parte da comunicação competente e, portanto, ferramenta importante para a 

aprendizagem de uma LE. Charaudeau (2008, p. 31) ainda destaca: 

 

[...] para o sujeito interpretante, interpretar é criar hipóteses sobre: (i) [sic] o saber 

do sujeito enunciador; (ii) [sic] sobre seus pontos de vista em relação aos seus 

enunciados; (iii) [sic] e também seus pontos de vista em relação ao seu sujeito 

destinatário, lembrando que toda interpretação é uma suposição de intenção. [...] O 

sujeito interpretante está sempre criando hipóteses sobre o saber do enunciador, 

como se fosse impensável que um indivíduo produzisse um ato de linguagem que 

correspondesse exatamente à sua intenção, ou seja, um ato de linguagem que fosse 

“transparente”.  

 

Consideramos, dessa forma, que a capacidade de inferência é um comportamento natural que 

realizamos ao nos comunicarmos uns com os outros e, na aprendizagem de uma LE, é 

essencial que esta capacidade seja incentivada, uma vez que ela contribui para o processo de 

interpretação, de adequação da linguagem a ser utilizada, e para que se possa prever o que 

pode ocorrer em uma determinada situação de comunicação. 

Na atividade A (p. 71), o fato de a instrução sugerir ao professor: “Mostre aos alunos que eles 

estão reproduzindo, por escrito, uma situação de comunicação oral entre duas pessoas que 

estão se apresentando”, pode trazer aos alunos uma ideia do que irá ocorrer na atividade, caso 

o professor aplique esta instrução ao introduzir a atividade. Dessa forma, constatamos que a 

instrução voltada ao professor, se colocada em prática, pode permitir que os alunos realizem 

inferências sobre a troca discursiva proposta pela atividade. 

Na atividade B (p. 72), não houve a apresentação de instruções voltadas ao professor para a 

condução da atividade. Por esta razão, este critério não pôde ser avaliado. Já na atividade C 

(p. 73), verificamos que a instrução direcionada ao professor não apresenta qualquer 

observação explícita quanto à promoção de inferências. Propomos, assim, que em ambas as 

instruções fossem acrescentadas a informação de incentivo à promoção de inferências.  
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Na atividade D (p. 74), notamos que o fato de a instrução para o professor apresentar a 

informação: “Dê aos alunos tempo para escolherem e preencherem os quadros escolhidos” 

pode permitir que os alunos, ao preencherem os quadros, façam inferências sobre o que se 

passará na atividade, apesar de não haver um incentivo explícito, na instrução voltada ao 

professor, para que tais inferências sejam promovidas na atividade.  

Na atividade E (p.75), todavia, verificamos que não é apresentada qualquer instrução 

direcionada ao professor para a condução da atividade. Por esta razão, este critério não pôde 

ser avaliado. Sugerimos, assim, que fosse acrescentada a instrução e que ela contivesse a 

informação de que inferências devem ser promovidas no desenvolvimento da atividade. 

Por conseguinte, na atividade F (p. 76), são trazidas instruções para que o professor 

desenvolva a atividade. Entretanto, não foi observado nelas qualquer apontamento que sugira 

que o professor incentive os alunos a inferirem sobre a troca discursiva que se passará na 

atividade. Propomos, portanto, que essa informação fosse acrescentada na instrução. 

Na atividade G (p. 77), observamos a sinalização na instrução de que o professor leia o 

enunciado da atividade com os alunos, certificando-se de que eles entenderam como ela 

deverá ser desenvolvida. A partir dessa informação, pressupomos que, se colocada em prática, 

a instrução pode conceder aos alunos a oportunidade de prever como a atividade ocorrerá, 

pois, ao lerem o enunciado, eles obterão a informação de que deverão conversar com seus 

colegas sobre suas férias, podendo, assim, fazer inferências sobre a situação comunicativa que 

ocorrerá durante a atividade. 

Na atividade H (p. 78), constatamos na instrução a indicação de que o professor relacione esta 

atividade de produção oral à atividade anterior, a qual enfoca a habilidade de escuta. De 

acordo a proposta de atividade, os alunos devem ouvir alguns colegas e marcar no quadro o 

que estes farão após a conclusão do ensino fundamental. Nesse sentido, a instrução sugere que 

o professor diga aos alunos: “Vamos ver agora quais são os seus planos para o futuro” 
36

. 

Assim, verificamos que há uma tentativa de apresentar, para os alunos, o tema da troca 

discursiva que realizarão na sequência, o qual, nesse caso, aborda seus planos para o futuro. 

Desse modo, verificamos que é conferida a oportunidade para que os alunos possam realizar 

inferências sobre a produção oral que irá ocorrer durante a atividade. 

                                                           
36

 “Let’s now see what your plans are” (Keep in Mind, 2009, v. 9, p. 138) 
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A partir da análise das instruções desenvolvida por meio do critério proposto para verificar se 

elas sugeriam ao professor que incentivasse os alunos a realizarem inferências sobre o que 

poderia ocorrer na situação comunicativa proposta, notamos que em nenhuma instrução é 

solicitado, de forma explícita ao professor, que suscite nos alunos a criação de inferências 

sobre o que ocorrerá na troca discursiva. No entanto, observamos, em todas as instruções 

apresentadas, a sugestão de alguns procedimentos que, se colocados em prática, podem 

promover o conhecimento, por parte dos alunos, acerca do que ocorrerá na atividade, 

possibilitando, dessa maneira, que eles realizem inferências sobre a troca discursiva que irá 

acontecer durante a atividade. 

Nesse sentido, concluímos, por meio das instruções apresentadas, que os alunos podem ter 

meios para inferir sobre a troca discursiva que irá ser desenvolvida. Como já mencionado, o 

ato de realizar inferências é uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem 

de LE, pois permite que os participantes da troca discursiva possam prever o que ocorrerá em 

determinada situação de comunicação e, desse modo, ter a oportunidade de adequar suas 

falas, contextualizar a atividade e compreender as trocas discursivas. 

 

 

4.4.4 Os alunos, por meio da atividade proposta, têm a oportunidade de 

interagir e se expressar, empregando conhecimentos prévios? 

 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de LE (1998, p. 44-45): 

 

[...] é necessária a utilização de metodologias capazes de priorizar a construção de 

estratégias de verificação e comprovação de hipóteses na construção do 

conhecimento, a construção de argumentação capaz de controlar os resultados desse 

processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de favorecer a criatividade, a 

compreensão dos limites e alcances lógicos das explicações propostas.  

 

Como pudemos perceber, os PCNs de LE afirmam que, para aprender uma LE, é necessário 

que os alunos possam lançar mão da criação de hipóteses, da apresentação de 

posicionamentos críticos e da criatividade. Nesse sentido, esta análise procura verificar se, a 
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partir da atividade proposta, os alunos têm a oportunidade de empregar seus conhecimentos 

prévios para o desenvolvimento da atividade de produção oral. 

Na atividade A (p.71), verificamos que não são oferecidas aos alunos oportunidades de 

empregar possíveis conhecimentos prévios, devido à existência de um modelo preestabelecido 

que pode induzi-los a basearem seus discursos apenas nele, para se apresentarem e 

apresentarem seus colegas. Além disso, as instruções não sugerem que o professor empregue 

outras formas de apresentação, o que pode levá-lo a supor que apenas os modelos indicados 

devem ser utilizados pelos alunos.  

Desse modo, propomos, para sanar essa limitação, que poderiam ser apresentadas na instrução 

direcionada ao professor, outras formas de se apresentar na LI e poderia ser sugerido que ele 

introduzisse e incentivasse os alunos a utilizarem essas outras formas, a fim de que eles não 

ficassem focados em apenas um tipo de estrutura linguística. Ademais, a instrução voltada ao 

professor também poderia indicar que ele perguntasse aos alunos se eles conhecem outras 

formas de como se apresentar na LI, suscitando, assim, possíveis conhecimentos prévios 

sobre o tema. Acerca da proposta de atividade, sugerimos que fossem incluídas no modelo 

outras formas de apresentação na LI, permitindo, assim, que os alunos conhecessem outras 

maneiras se apresentar na língua e não focassem em apenas um tipo de estrutura linguística. 

Na atividade B (p. 72), como não foram apresentadas instruções para que o professor 

desenvolvesse a atividade com os alunos, não pudemos verificar se é sugerido que ele suscite 

conhecimentos prévios que os alunos possam ter sobre o tema abordado na atividade. Quanto 

à proposta de atividade, constatamos que os alunos precisam utilizar conhecimentos prévios, 

pois o modelo nela contido sugere que eles incluam em sua troca discursiva informações 

sobre a data do evento e o horário em que ele ocorrerá, informações estas que eles precisam 

pensar e escrever previamente. Desse modo, concluímos que a atividade requer que os alunos 

lancem mão de saberes previamente adquiridos para desenvolvê-la.  

Na atividade C (p. 73), notamos que a instrução não apresenta qualquer comentário sobre o 

emprego de conhecimentos prévios durante a realização da atividade. No que diz respeito à 

proposta de atividade, pudemos verificar que os alunos têm que empregar conhecimentos 

adquiridos previamente, visto que o modelo apenas apresenta a pergunta e a resposta acerca 

do país de origem e, para realizarem a atividade, os alunos também precisam saber como 

obter e dar informações a respeito da idade, da série escolar e do nome dos personagens, 

elementos estes não apresentados no modelo contido na atividade. Dessa forma, constatamos 
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que durante a produção oral os alunos precisam empregar conhecimentos adquiridos 

previamente. 

Na atividade D (p. 74), notamos que na instrução direcionada ao professor não é comentado a 

respeito do emprego de conhecimentos prévios durante a realização da produção oral. No que 

concerne à proposta de atividade, observamos que os alunos, ao preencherem os quadros com 

o que estariam fazendo em cada cômodo da casa, precisam aplicar conhecimentos adquiridos 

previamente sobre o assunto e devem utilizar essas informações posteriormente na etapa de 

produção oral.  

Na atividade E (p. 75), não é apresentada qualquer instrução para que o professor conduza a 

atividade, por esta razão, não pudemos verificar se havia na instrução algum apontamento 

acerca da utilização de conhecimentos prévios durante a atividade. No que concerne à 

atividade, entendemos que os alunos precisam empregar outros tipos de conhecimento para a 

sua realização, além dos expostos no modelo, uma vez que eles terão que dar informações 

sobre como chegar em cada lugar escolhido pelo colega, e estas informações não são 

esgotadas pelo modelo apresentado, exigindo, dessa forma, que os alunos lancem mão de 

saberes previamente adquiridos.  

Na atividade F (p. 76), notamos que as instruções não contêm comentários a respeito da 

utilização de conhecimentos prévios durante a atividade. Com relação à proposta de atividade, 

constatamos que os alunos precisam lançar mão de conhecimentos prévios, visto que ela 

requer que eles discorram a respeito dos mais diversos problemas de saúde e indiquem 

soluções para esses problemas, ao passo que o modelo apenas apresenta algumas sugestões de 

perguntas que podem ser utilizadas durante a atividade. Dessa forma, os alunos precisam se 

valer de conhecimentos prévios para escolher o problema de saúde e propor soluções para 

este, a fim de desenvolver a produção oral. 

Na atividade G (p. 77), verificamos que não existem instruções que direcionem o professor 

para o desenvolvimento da atividade. Acerca da proposta de atividade, observamos que os 

alunos precisam empregar conhecimentos adquiridos previamente, uma vez que eles devem 

discorrer sobre diversos temas relativos à sua última viagem de férias, tais como: as atividades 

realizadas, as acomodações em que ficaram e o meio de transporte utilizado para fazer a 

viagem.  
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Na atividade H (p. 78) as instruções não apresentam qualquer comentário acerca da utilização 

de conhecimentos prévios. Quanto à proposta de atividade, verificamos que os alunos 

precisam empregar conhecimentos previamente adquiridos, já que eles devem falar sobre 

cursos que poderão fazer após o ensino fundamental, bem como sobre possíveis carreiras, e 

essas informações não são apresentadas na atividade. 

Após a análise das referidas instruções e propostas de atividades por meio do critério proposto 

para averiguar se elas permitiam e requeriam que os alunos empregassem conhecimentos 

prévios durante a troca discursiva, concluímos que as instruções direcionadas ao professor, 

quando apresentadas, não continham qualquer comentário acerca do emprego desses saberes 

durante a atividade. Quanto às propostas de atividades, verificamos que, em sete das oito 

apresentadas, é requerido que os alunos empreguem conhecimentos previamente adquiridos, 

para que consigam desenvolver, favoravelmente, as propostas apresentadas. 

Apresentamos, em seguida, o quadro que resume os resultados obtidos a partir dos dados 

analisados por meio dos critérios comunicativos: 

QUADRO 5 

 Sistematização dos Dados Analisados a Partir dos Critérios Comunicativos 

 

Resultados relativos aos aspectos 

comunicativos baseados na AC  

 

Dados que estão em conformidade  

 

Dados passíveis 

de reavaliação  

 

É explorado, na atividade, um tema que pode 

fazer parte do cotidiano dos alunos, 

propiciando que a produção oral se vincule às 

necessidades reais de comunicação na LE que 

eles podem vivenciar no dia a dia?  

 

A, B, C, D, E, F, G, H  

 

Nas instruções e propostas de atividades, é 

incentivada a utilização da LE, vislumbrando 

a sua adequação ao contexto situacional 

proposto pela atividade? 

Instruções: F, H 

Atividades: A, B, C, D, E, F, G, H  

Instruções: A, B, 

C, D, E, G,  

É incentivado, na instrução direcionada ao 

professor, que ele promova, junto aos alunos, 

a criação de inferências sobre a troca 

discursiva que ocorrerá na atividade?  

A, D, G, H  B, C, E, F,  

Os alunos, por meio da atividade proposta, 

têm a oportunidade de interagir e se expressar, 

empregando conhecimentos prévios?  

B, C, D, E, F, G, H  A  
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A partir da análise das amostras de instruções e propostas de atividades contidas nos volumes 

da série Keep in Mind (2009), verificamos que, em alguns pontos, os dados analisados estão 

em sintonia com as propostas teórico-metodológicas relativas aos aspectos interacionais, 

discursivos e comunicativos, como, por exemplo, no que diz respeito à promoção da interação 

nas instruções e propostas de atividades, ao emprego de conhecimentos prévios no 

desenvolvimento delas, e à criação de produções discursivas a partir das propostas 

apresentadas.  

No entanto, observamos que existem alguns pontos a serem reexaminados, a fim de que suas 

propostas estejam em consonância com o indicado nas diretrizes educacionais nacionais para 

o ensino-aprendizagem de LE. Destacamos, por exemplo, o fato de a maioria das instruções e 

atividades não exporem o contexto em que ocorrerá a troca discursiva, nem o seu objetivo; e 

também a ausência de recursos, nas instruções, para que o professor promova a criação de 

inferências acerca da produção discursiva a ser realizada, junto aos alunos.  

Destarte, por meio da análise dos dados selecionados, concluímos que a série Keep in Mind 

(2009) ratifica, em grande parte de suas propostas, as perspectivas teórico-metodológicas 

indicadas pelos textos oficiais para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de LE. 

entretanto, propomos que os aspectos não contemplados nos dados analisados sejam 

revisitados, a fim de que todos eles estejam em sintonia com as perspectivas interacional, 

discursiva e comunicativa para o processo de ensino-aprendizagem de LE, com o intuito de 

que todas as propostas analisadas tenham em vista a promoção das práticas discursivas nas 

aulas de LE. 

O capítulo seguinte apresenta as reflexões e considerações finais acerca do estudo realizado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho de pesquisa, tivemos como principal objetivo analisar as propostas de 

atividades de produção oral e as instruções direcionadas aos professores para a condução de 

tais atividades – ambas contidas nos volumes da série Keep in Mind (2009) do sexto, sétimo, 

oitavo e nono anos – à luz de algumas variáveis acerca da perspectiva interacional da 

aprendizagem, da visão discursiva da linguagem e de aspectos relacionados à AC para o 

ensino-aprendizagem de LE. O intuito dessa análise foi verificar se as propostas apresentadas 

nesta coleção estavam em consonância com tais aparatos teóricos, os quais são indicados 

pelos textos oficiais que contemplam as diretrizes educacionais brasileiras. 

Nesse sentido, no tocante aos critérios interacionais, verificamos que, na maior parte das 

atividades, são incentivados os três tipos de interação propostos (professor x aluno; aluno x 

aluno; aluno x material). Isso mostra que, em geral, a série Keep in Mind (2009) promove a 

interação – a qual, conforme já mencionado, é um dos principais elementos que geram a troca 

discursiva entre professores e alunos, possibilitando o processo de aprendizagem da LE.  

Quanto à promoção da interação por parte das instruções direcionadas ao professor, 

observamos ser necessário o aprimoramento do manual do professor, a fim de que todas elas 

orientem os professores a incentivarem seus alunos à prática da interação durante as 

atividades, uma vez que, em apenas algumas das instruções analisadas, há explícito incentivo 

para tal promoção.  

Com relação à iniciativa de as atividades promoverem negociações de sentidos, notamos que, 

na maioria delas, tal quesito foi atendido, já que as propostas de atividades incitam os alunos a 

acrescentarem informações àquelas já apresentadas, tornando necessária a negociação de 

sentidos para que compreendam os discursos trocados. 

Por fim, quanto ao critério que avalia se o conhecimento envolvido na atividade pode ser 

adquirido por meio da interação, constatamos que todas as atividades o contemplam, pois 

partem da interação para a promoção da aprendizagem de determinados saberes. Este fator é 

importante, pois, de acordo com Larsen-Freeman (2000), é por meio da interação que os 

alunos negociam sentidos e, então, podem aprender a LE. 
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Constatamos, portanto, a partir da análise das instruções e atividades, por meio dos critérios 

relativos aos aspectos interacionais, que, em geral, as atividades analisadas nos volumes da 

série Keep in Mind (2009) abarcam a interação em suas propostas. Apenas afigura-se 

necessário o reexame de algumas instruções, de forma que indiquem que o professor deve 

incentivá-la entre os alunos. 

Acerca da análise das instruções e atividades a partir dos critérios relativos aos aspectos 

discursivos, no que diz respeito à explicitação do contexto nas instruções apresentadas ao 

professor, notamos que, em apenas três das oito instruções avaliadas, o contexto da atividade 

é apresentado. Essa constatação permite inferir que as instruções devem ser revisadas, a fim 

de que incluam informações para que o professor conheça a situação comunicativa em que a 

atividade será desenvolvida e possa apresentá-la aos alunos.  

Com relação às atividades, averiguamos que, em cinco das oito analisadas, há propostas de 

contextualização. Propomos, dessa forma, que as outras três atividades contemplem a situação 

comunicativa da atividade, já que a contextualização é um importante elemento para a 

promoção da comunicação, para a adequação da linguagem e, consequentemente, para a 

aprendizagem de uma LE.  

No tocante à apresentação dos papéis discursivos que os alunos podem desempenhar na 

atividade de produção oral, em sete das oito propostas de atividades analisadas, notamos que 

o critério foi atendido, o que caracteriza um ponto favorável ao LD em questão, já que 

conhecer os papéis discursivos a serem desempenhados é de suma importância para uma troca 

discursiva, segundo Charaudeau (2008), Bakhtin (2006), entre outros autores que dedicaram 

seus estudos ao tema. 

No que diz respeito à exposição dos objetivos nas instruções voltadas ao professor – 

requisitos úteis para a condução das atividades de forma a alcançar os propósitos pré-

estabelecidos –, ressaltamos que o LD deve ser revisado, pois, em apenas três das oito 

instruções analisadas, tal critério foi contemplado. 

Ademais, quanto ao fato de as referidas atividades promoverem a utilização da LE, tendo em 

vista uma produção discursiva, aferimos que, em cinco das oito atividades analisadas, tal 

critério foi devidamente atendido, pois nelas são possibilitadas aos alunos a prática da LE para 

além da reprodução de modelos pré-estabelecidos. 
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Dessa forma, por meio da análise das instruções e atividades a partir dos critérios relativos aos 

aspectos discursivos, concluímos que as amostras selecionadas precisam ser revisadas em 

alguns aspectos, a fim de que estejam plenamente afinadas com as propostas levantadas pela 

perspectiva discursiva da linguagem. São eles: a apresentação do contexto nas instruções 

direcionadas ao professor para a condução das atividades (apenas em três delas ele é 

contemplado); a exposição dos objetivos nas instruções voltadas ao professor (somente em 

três das oito instruções analisadas, houve tal apresentação); e, finalmente, c) destacamos que 

também devem ser revisadas as propostas de atividades cujas formulações não visam à 

produção de discursos, mas apenas à reprodução de determinados modelos ou falas. 

A respeito dos critérios comunicativos, baseados em alguns aspectos da AC para o ensino-

aprendizagem de LE, foi atendido satisfatoriamente o critério que avaliou se as atividades 

abordam um tema que pode fazer parte do cotidiano dos alunos, considerando a possibilidade 

de eles empregarem o que é desenvolvido na sala de aula em suas relações cotidianas.  

Quanto à promoção da utilização da LE, visando a sua adequação ao contexto situacional 

proposto, verificamos que as instruções analisadas necessitam ser reexaminadas, pois em 

nenhuma delas foi possível identificar qualquer apontamento que indicasse ao professor que 

ele deveria motivar seus alunos a utilizarem a LE, considerando o contexto situacional no qual 

ela seria empregada. Em contrapartida, em todas as atividades, é possível encontrar 

elementos, verbais e não-verbais, que apresentam o contexto da atividade e indicam a 

utilização da LE. 

Com relação ao fato de as instruções sugerirem que o professor incentive a criação de 

inferências sobre a troca comunicativa que ocorrerá na atividade, notamos que, em nenhuma 

delas, há indicação explícita para que o professor promova a criação de inferências entre os 

alunos. Desse modo, este poderia ser mais um ponto a ser aprimorado nos volumes 

analisados, já que, como visto, a criação de inferências permite que o aluno anteveja a 

situação comunicativa que poderá ocorrer na atividade e, então, adapte a sua linguagem, seus 

gestos e compreenda com mais clareza as mensagens transmitidas por seus interlocutores.   

No tocante às oportunidades de os alunos se expressarem empregando conhecimentos prévios, 

depreendemos que, em praticamente todas as propostas de atividades, eles precisam utilizar 

tais saberes para realizá-las. Por outro lado, as instruções devem ser aprimoradas, uma vez 

que não apresentam quaisquer comentários para o professor sobre o emprego de 

conhecimentos previamente adquiridos pelos alunos. 
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Como pudemos observar ao longo da análise desenvolvida, as instruções e propostas de 

atividades contidas nas amostras dos volumes da série Keep in Mind (2009), estão, em sua 

maioria, em consonância com o que propõem a perspectiva interacional da aprendizagem, a 

visão discursiva da linguagem, e alguns aspectos da AC para o processo de ensino-

aprendizagem de LE. Entretanto, como também foi apontado, existem pontos a serem 

aprimorados nos LDs, a fim de que eles estejam mais afinados com as propostas teórico-

metodológicas apresentadas pelos documentos que compõem as diretrizes educacionais 

brasileiras.  

Como um dos objetivos específicos da pesquisa, procedemos à análise dos principais textos 

oficiais que compõem a Legislação Educacional Brasileira, a exemplo da Constituição de 

1988; da LDB da educação nacional; dos PCNs; dos CBCs-MG; e do Guia do PNLD 2011, 

que foram considerados relevantes para a pesquisa realizada. Verificamos, a partir dessa 

análise, que as diretrizes para o ensino de LE no ensino fundamental brasileiro 2 são baseadas 

na perspectiva interacional da aprendizagem, em visões discursivas da linguagem e em 

aspectos metodológicos da AC para o ensino-aprendizagem de LE. Essa constatação é 

baseada no fato de os documentos oficiais – vinculados ao ensino-aprendizagem de LE – 

examinados se referirem a tais perspectivas ou fazerem menção a pressupostos de tais aportes 

teóricos, o que nos permitiu concluir que tais aparatos teóricos compõem as diretrizes 

educacionais indicadas para o ensino-aprendizagem de LE nesta modalidade de ensino no 

Brasil. 

Além disso, tivemos não somente a oportunidade de propor uma reflexão acerca do LD em 

análise, mas também acerca das propostas teórico-metodológicas apresentadas pelos 

documentos oficiais. Por meio deste estudo, pesquisadores e professores em formação inicial 

e continuada têm a oportunidade de conhecer uma visão acerca das propostas apresentadas 

pelos documentos oficiais para o ensino-aprendizagem de LE, e ainda contam com a 

elucidação de tais propostas por meio dos estudos de alguns autores que se dedicaram a essa 

temática. Ademais, a análise realizada possibilita aos leitores desta pesquisa perceberem a 

relação entre teoria e prática, isto é, entre os aportes teóricos elucidados e os dados contidos 

nos volumes da referida série. Ela pode ainda acrescentar elementos à análise da produção 

oral da série Keep in Mind (2009), já apresentada no Guia do PNLD de 2011. 

Expostos os objetivos iniciais da pesquisa e os resultados alcançados, chegamos à exposição 

das limitações encontradas no decorrer deste estudo. Entendemos que a pesquisa apresenta 
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como uma de suas limitações o fato de não ter sido possível analisar todas as atividades de 

produção oral contidas nos volumes da série, o que permitiria que tivéssemos uma visão ainda 

mais clara e abrangente de suas propostas e acerca da consonância delas com as teorias 

indicadas pelos documentos oficiais considerados. Sob um viés teórico, consideramos que as 

teorias apresentam diversos outros pressupostos que poderiam compor os critérios para a 

análise. Entretanto, optamos por incluir apenas quatro critérios referentes a cada aporte 

teórico, a fim de evitar que a pesquisa se tornasse demasiadamente extensa. Além disso, vale 

destacar que outras habilidades linguísticas também devem ser avaliadas: a escrita, a leitura e 

a escuta.  

Propomos, como um dos possíveis desdobramentos desta pesquisa, que pudéssemos adentrar 

as salas de aula de LE e analisar as mesmas instruções e propostas de atividades, já avaliadas 

neste trabalho, na prática das salas de aula de LE, a fim de verificarmos como tais instruções e 

propostas de atividades são aplicadas, bem como se os apontamentos destacados e 

encontrados na presente análise condizem com aqueles que serão observados a partir da 

prática das instruções e atividades. Desse modo, acreditamos que este estudo contribuiria para 

a verificação da eficácia das instruções e atividades contidas no LD analisado na prática das 

salas de aula de LE e, então, poderíamos discutir outros pontos a serem contemplados e 

analisados, com o mesmo propósito de aperfeiçoar a qualidade do LD, as pesquisas sobre o 

assunto e ainda as práticas de professores em formação inicial e continuada. 

Por fim, entendemos que o LD seja um dos principais instrumentos com o qual o professor 

pode contar para desenvolver suas aulas, devendo, portanto, ser considerado peça 

fundamental para o incentivo à produção de discursos nas aulas de LE, que visam à promoção 

do ensino-aprendizagem dessa língua. Esperamos também ter trazido à tona algumas questões 

que possam também aprimorar o Programa Nacional do Livro Didático das escolas públicas 

brasileiras, contribuindo para sua melhoria e, por conseguinte, para o aprimoramento do 

ensino público no Brasil.  
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