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RESUMO 
 
 

Esta dissertação relata os resultados de uma investigação que teve três objetivos 

principais. Primeiramente, através de pesquisa bibliográfica, procurou resgatar a história do 

ensino de línguas estrangeiras, destacando a contribuição da pragmática para a gênese das 

abordagens comunicativas e inserindo nessa trajetória o ensino do português do Brasil para 

estrangeiros (PLE). Através da análise de duas obras para ensino de português para 

estrangeiros, Avenida Brasil, de 1991, e Bem-vindo!, de 1999, procurou, em seguida, verificar 

em que medida aspectos pragmáticos do português do Brasil, são contemplados no 

planejamento de cursos e na elaboração de material didático. Para essa verificação, foi 

elaborada uma proposta de instrumento de avaliação, incluindo critérios considerados 

essenciais para determinar o cunho comunicativo. No tocante à produção, tanto oral quanto 

escrita, foi considerada um critério mínimo a presença de atividades variadas e significativas 

para o aluno. Com relação aos insumos orais e escritos, foram considerados critérios mínimos 

a presença de diálogos verossímeis, para o que se considerou sua contextualização e sua 

função comunicativa, evidenciada pela presença de diferentes atos de fala, e a presença de 

textos autênticos e de gêneros textuais diversificados, de acordo com diferentes situações 

comunicativas. Por fim, com base nos resultados obtidos, o estudo procurou apontar 

modificações transcorridas ao longo da década de 1990 no ensino de PLE no Brasil, como 

evidenciadas através das diferentes formas de concretização dos aspectos pragmático-

comunicativos, como adequação, polidez, indiretividade, e das informações contidas no livro 

do professor com relação a esses aspectos. Ao final da análise, foi possível concluir que os 

avanços em direção a um ensino de cunho comunicativo se fizeram notar mais fortemente no 

livro do professor. O objetivo maior do trabalho é o de contribuir para a construção do 

conhecimento a respeito do ensino de português para estrangeiros no Brasil. 

 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 

This dissertation presents the results of an investigation which aimed at three main 

goals. The first one was to rescue the history of foreign language teaching by means of 

bibliographical research, while highlighting the contribuition of pragmatics for the genesis of 

communicative approaches. In the course of this history line we attempted to insert the 

teaching of Portuguese as a foreign language. The second goal was to check the extend to 

which pragmatic aspects are taken into consideration in course design and instructional 

material by analysing two books for the teaching of Portuguese to foreigners: Avenida Brasil, 

published in 1991, and Bem-vindo!, published in 1999. In order to pursue this goal, a model 

for assessing materials was devised, establishing fundamental criteria that could point to its 

communicative nature.  Concerning oral and written production, the presence of a wide range 

of meaningful activities for the apprentice was considered a basic criterium. Concerning oral 

and written input, minimum criteria established were the presence of dialogues likely to 

reality, which could be indicated by their insertion in a context and by their communicative 

function, expressed by the presence of different speech acts, as well as the presence of 

authentic or genuine texts, in different text genres, according to the communicative events. 

The third goal was to point out the changes that occurred along the 1990’s in the teaching of 

Portuguese as a foreign laguage in Brazil as evinced by the pragmatic-communicative aspects 

observed – such as approppriateness, politeness, indirectness – and by the results of the 

analysis of the instructional material, especially information provided in the teacher’s book. 

As a final result, it was observed that advances toward a communicative approach to the 

teaching of Portuguese were more noticeable in the teacher’s books. A higher objective of 

this study is to contribute for deepening the knowledge about the teaching of Portuguese as a 

foreign laguage in Brazil.  
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INTRODUÇÃO 

 

 
Se considerarmos que os primeiros registros de que dispomos sobre o ensino formal 

de línguas estrangeiras datam de alguns séculos antes de Cristo, concordaremos com o fato de 

que os grandes avanços que essa área teve no século XX, especialmente após a guinada em 

direção a abordagens comunicativas, são ainda bastante recentes e merecem estudos que 

consolidem a validade das últimas descobertas ou proponham alternativas para seu 

aperfeiçoamento. 

Igualmente recente é o interesse pelo ensino de português como língua estrangeira, 

intensificado como nunca desde a época das grandes descobertas marítimas com o fenômeno 

da globalização da economia mundial nas últimas duas décadas. O importante papel 

desempenhado pelo Brasil no Mercado Comum do Sul – Mercosul1  –, e o próprio papel do 

Mercosul frente a outros blocos econômicos consolidam na atualidade a posição do português 

do Brasil como língua internacional. Adequar o ensino do português às reais necessidades dos 

aprendizes é não apenas a resposta esperada pelos potenciais alunos, mas também um dever 

nosso como estudiosos e pedagogos da língua. 

Para que essa adequação seja possível, um caminho semelhante ao já percorrido pela 

pedagogia em outras línguas estrangeiras inevitavelmente se delineia. De um ensino 

praticamente experimental na década de 1960, temos passado gradualmente à pesquisa e 

sistematização de dados empíricos, à aplicação de conceitos e procedimentos da lingüística 

aplicada. Isso não significa que experimentar, no campo do ensino de línguas, seja algo 

negativo. É a necessidade de ensinar que obriga a experiências, e é o conhecimento gerado a 

                                                           
1 Criado pelo Tratado de Assunção de 1991, o Mercosul entrou em vigor em 1 de janeiro de 1995, com o 
objetivo de constituir uma zona de livre comércio na América do Sul. Até o momento, participam desse bloco 
econômico Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, sendo o Chile um membro-associado. Independentemente dos 
rumos políticos que venham a ser tomados a partir de agora, a necessidade do intercâmbio lingüístico é um 
processo já instaurado e irreversível. 
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partir das experiências, devidamente organizado, que permite a teorização e o avanço de uma 

disciplina.  

A seriedade de algumas instituições de ensino e pesquisa no país e no exterior ajudou 

a transformar os dados empíricos coletados em dados científicos, aproveitáveis por outros 

pesquisadores e educadores. É o trabalho incansável desses profissionais (cujos trabalhos 

serão mencionados ao longo do texto), seja em importantes centros de pesquisa no Brasil, em 

sua maioria ligados a universidades, seja em instituições do exterior, que vem garantido ao 

ensino do português como língua estrangeira um lugar de destaque na comunidade científica.  

Um painel realizado durante o I Congresso Brasileiro de Lingüística Aplicada, 

sediado na UNICAMP em 1986, revelou que o ensino de português para estrangeiros era uma 

realidade já bastante consolidada em diversos pontos do Brasil e do exterior (como atesta o 

número crescente de centros de estudos ou departamentos universitários em países tão 

diversos como Argentina, Uruguai, México, Estados Unidos, Suécia, Alemanha), com os mais 

variados propósitos e utilizando deferentes materiais didáticos disponíveis no momento. 

Justamente por isso, “[F]icou evidenciada na ocasião a necessidade de um intercâmbio de 

experiências entre os profissionais da área, além da criação de um órgão que promovesse 

encontros e seminários para a divulgação de trabalhos e pesquisas relativos ao EPE [Ensino 

de Português para Estrangeiros]” (KIRST e MATTES 1987, p. 81). Foi fundada então a 

Associação de Professores de Português para Estrangeiros – APPE –, a primeira entre outras 

iniciativas de congregar esforços para o progresso da disciplina, como a SIPLE (Sociedade 

Internacional de Português Língua Estrangeira) e a própria AULP (Associação das 

Universidades de Língua Portuguesa). 

Cabe lembrar que, nessa época, as abordagens comunicativas, originadas na 

confluência de novas concepções de linguagem (sob influência da sociolingüística e da 

pragmática) e de novas tendências no ensino de línguas (afastando-se do mecanicismo e 

centrando-se mais nas necessidades do aprendiz) difundiam-se pelo mundo e chegavam 

também à América Latina. É na década de 1980, então, que começam as pesquisas 

sistemáticas sobre o ensino do português do Brasil para estrangeiros, muitas delas originadas 

em dissertações de mestrado, com a publicação de resultados em forma de artigos em 

periódicos científicos.  
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Data de 1989 a primeira coletânea de artigos publicada no Brasil, organizada por 

José Carlos Paes de Almeida Filho e Leonor C. Lombello, com o título de O ensino de 

português para estrangeiros: pressupostos para o planejamento de cursos e elaboração de 

materiais. Os artigos ali publicados revelavam preocupações prementes dos profissionais 

envolvidos com o ensino de português para falantes de outras línguas, ou ensino de português 

para estrangeiros (PLE) buscando resgatar seu histórico e questionar a formação do professor, 

bem como oferecer propostas para as inquietações sobre ensino de aspectos da gramática e 

vocabulário, planejamento de cursos e preparação de materiais didáticos.  

Outros trabalhos publicados a partir dessa data (ver tabela 1) buscavam verificar a 

necessidade e a viabilidade de uma pedagogia específica para o ensino de português a falantes 

de determinados grupos étnicos, a partir de procedimentos de análise contrastiva, sendo o 

ensino para hispano-falantes de especial interesse, já que aumentava o número de escolas e 

centros de ensino de português na América Latina – haja vista os Centros de Estudos 

Brasileiros (CEBs) mantidos pelas embaixadas brasileiras. Outros ainda voltavam-se para a 

análise dos livros-texto produzidos no Brasil, procurando verificar em que medida se 

alinhavam com as novas tendências do ensino comunicativo (por exemplo, KIRST e 

MATTES, 1987; MOURA, 1989).  

Mais do que caracterizar as obras como comunicativas ou não, e sem tirar seu mérito 

nem o de seus elaboradores, essas investigações permitiram chegar a três importantes 

conclusões: a) na grande maioria, os livros-texto publicados até então não eram elaborados de 

forma científica, isto é, não havia indicação, nem era possível determinar com clareza, os 

critérios adotados para seleção do material e dos conteúdos lingüísticos incluídos; b) o 

manual do professor, quando existente, apresentava orientações superficiais sobre o 

desenvolvimento das lições do livro-texto, sem fornecer bases teóricas consistentes que 

ajudassem a instrumentalizar o professor para o ensino; c) na ausência de cursos para o ensino 

de português para estrangeiros e na falta de orientações de base científica suficientes para que 

o professor conduzisse suas aulas, a formação de professores era uma necessidade prioritária, 

quer através de disciplinas acadêmicas nos cursos de Letras, quer através de cursos de pós-

graduação. 

As publicações científicas da década de 1990 procuraram responder a essas inquietações, 

incluindo em seu escopo grande número de artigos com sugestões metodológicas para o 

ensino de habilidades lingüísticas (ver Tabela 1 a seguir). 
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Tabela 1 – RELAÇÃO DOS TEMAS ABORDADOS EM OBRAS (COLETÂNEAS DE ARTIGOS) SOBRE 

ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS PUBLICADAS NO BRASIL ENTRE 1989 E 1999 

 
**Obras consultadas

Temas abordados  
89 92 95 97a 97b 98a 98b 99 Total 

de 
artigos

1. Ensino de PLE – considerações gerais/ 
histórico 

1 1   2  2  6 

2. Considerações sobre a prática pedagógica 
e/ou a formação do professor de PLE 

1 1 2 1 1   2 8 

3. Pedagogia de PLE para falantes de línguas 
específicas 

  2 1 1 1 4(3) 3(1) 12 

4. Ensino de aspectos da cultura brasileira   2 1  2  1 6 
5. Ensino de aspectos pontuais de gramática 1 2 2  2  3(2)  9 
6. Ensino/aquisição de vocabulário 1    1  1 1(1) 4 
7. Metodologia, técnicas envolvendo 

habilidades lingüísticas  
 3  2 3* 1* 1(1) 1 11 

8. Ensino/aquisição de aspectos pragmáticos     2    2 
9. Planejamento/avaliação de materiais didáticos 2 1  1 1 1   6 
10. Planejamento de cursos 2   2  1   5 
11. Avaliação / proficiência em PLE   1 1     2 
12. Políticas lingüísticas        1 1 2 
13. Descrição de projetos específicos de 

centros de ensino e pesquisa 
  1    1 5 7 

 80 
 

LEGENDA:  

* artigo parcialmente reelaborado e republicado  
**As obras abaixo são indicadas na tabela pelo ano de publicação, e os dados completos a elas 
referentes encontram-se na seção Referências Bibliográficas, ao final do trabalho.  
89: O ensino de português para estrangeiros: pressupostos para o planejamento de cursos e 
elaboração de materiais, org. de ALMEIDA FILHO & LOMBELLO, 1989.  
92: Identidade e caminhos no ensino de português para estrangeiro,org. de ALMEIDA FILHO, 
1992. 
95:  Português para estrangeiros: interface com o espanhol, org. de ALMEIDA FILHO, 1995  
97a: Parâmetros atuais para o ensino de português língua estrangeira, org. de ALMEIDA 
FILHO, 1997. 
97b: Ensino de Português Língua Estrangeira. Cadernos do Centro de Línguas da USP, no. 1, 
1997 
98a: Português língua estrangeira: perspectivas. org. de SILVEIRA, 1998.   
98b: Ensino de Português Língua Estrangeira. Cadernos do Centro de Línguas da USP, no. 2, 
1998 
99: Ensino e pesquisa em português para estrangeiros. org. de CUNHA & SANTOS, 1999. 
(3): o número entre parênteses indica o número de artigos naquele grupo que foram classificados 
em duas categorias, por abordarem mais de um tema 
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Relatos do trabalho realizado por grupos ou centros de pesquisa, questões sobre 

proficiência e avaliação, bem como sobre políticas lingüísticas, enriqueceram as discussões 

sobre o ensino de português como língua estrangeira (PLE), levando, inclusive, a estudos para 

a elaboração de exames de certificação de proficiência aplicados dentro e fora do Brasil, 

como o CELPE-BRAS, do MEC, e o CILP, da Universidade de Caxias do Sul.2 Além disso, 

era possível perceber uma incipiente preocupação com o ensino de aspectos culturais e, mais 

timidamente, de aspectos pragmáticos. Isso tudo caracterizou, como dizem Almeida Filho e 

Lombello, uma busca por  

 
alternativas para o ensino convencional da forma gramatical da própria 
tradição de ensino da língua portuguesa (como língua materna e língua 
estrangeira) e das línguas estrangeiras mais freqüentemente ensinadas nos 
países de fala portuguesa. Os traços de uma cultura aberta e interativa como 
a brasileira podem favorecer a busca de bases dialógicas (como no 
pensamento de Freire) que permitam uma aprendizagem/aquisição da língua 
portuguesa como espaço de autoconhecimento, alteramericanidade e 
compreensão de outros povos. (ALMEIDA FILHO e LOMBELLO, 
1992, p. 8) 

 

 

Foi através da observação dessas publicações que percebi que aspectos pragmáticos, 

que dão conta do uso da linguagem na interação, relacionando a língua ao contexto e a seus 

usuários, mal haviam começado a despertar a atenção dos pesquisadores. Isso me levou a 

indagar se esses aspectos – fundamentais para a compreensão e o ensino adequado de uma 

língua estrangeira – estariam ou não presentes na elaboração dos materiais didáticos e na 

formação anterior do professor usuário desses materiais, e se, caso os elaboradores dos 

materiais tivessem essa formação, estariam dando a ela a importância devida. No meu 

entender, uma abordagem comunicativa ao ensino de línguas passa necessariamente pela 

pragmática, pois a comunicação eficaz só se dá a partir da compreensão do significado na 

interação, das intenções dos falantes, dos sentidos que a língua adquire em uso. Como explica 

Llobera, 

 

[E]sta necesaria búsqueda de las intenciones del hablante, como todo ello se 
refleja en las formas de la lengua, ocasiona conflictos con las reglas de 
descripción de la lengua y con los significados de los componentes léxicos 

                                                           
2 Recentemente reconhecido de interesse educativo pelo ministério de Educação da Argentina. 
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como vienen referidos en los diccionarios. Formar profesores que sean 
capaces de hacer frente a estas eventualidades es uno de los retos importante 
para poder superar esta especie de estado de opinión profundo que existe de 
manera latente, pero que surge constantemente, según el cual lo que no 
figura en un diccionario o en una gramática no existe propiamente como 
lengua, olvidándose, por ejemplo, de todas las reglas no explícitas que rigen 
pragmáticamente el uso de la lengua y que ocasionan tal cantidad de 
malentendidos que pueden ser caldo de cultivo de rechazos sociales y 
resentimiento entre hablantes. (LLOBERA, 1995, p. 26) 

 

 

Com o objetivo principal de contribuir para a construção do conhecimento a respeito 

do ensino de português para estrangeiros, propus-me, então, a conduzir uma investigação para 

verificar em que medida aspectos pragmáticos do português do Brasil são contemplados no 

planejamento de um curso de PLE e na elaboração de material didático para seu ensino − 

incluindo aqui o livro-texto, o manual do professor e materiais adicionais. Interessava-me, 

inicialmente, analisar o tratamento dado a atos de fala nesse material didático. Logo percebi, 

porém, que questões de polidez e adequação eram complementos necessários e indispensáveis 

não apenas para a compreensão, como também para o ensino da língua em uso. 

Entrar deliberadamente nos estudos de aquisição de uma língua estrangeira ou 

segunda língua pela via da pragmática é de certa forma assumir riscos. O primeiro deles é o 

risco inerente ao trabalho com uma disciplina de certa forma marginalizada até pouco mais de 

duas décadas, já que os pressupostos teóricos da pragmática, em que a análise estaria baseada, 

são considerados por muitos como um “amontoado” de aspectos casualmente conectados pelo 

fato de terem um objeto comum: a linguagem humana. Não entanto, acredito que, como em 

todos os aspectos da vida humana, os aspectos da linguagem não são casualmente conectados.  

Existe uma ligação, não necessariamente lógica (na acepção filosófica do termo), 

mas certamente com um sentido, que justificaria a inclusão de diferentes referenciais teóricos 

nessa pesquisa. Mesmo não tendo encontrado em minha pesquisa comprovação em material 

teórico já publicado, atrevo-me a afirmar que a teoria dos atos de fala, desde seu esboço 

inicial por Austin (1962) e, especialmente, nos desdobramentos propostos por Searle (1969, 

1975)3, foi fundamental para o desenvolvimento do Ensino Comunicativo de Línguas como o 

conhecemos hoje. Sem a teoria dos atos de fala, provavelmente teriam tardado muito mais as 

descrições das funções comunicativas da linguagem, os inventários de noções e funções, que 

resultaram em programas de ensino nocionais-funcionais, bem como no estabelecimento de 
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níveis de proficiência (como o Nível Limiar, do Conselho da Europa, 1975). O Princípio 

Cooperativo de Grice (1975), contemporâneo de Searle, ofereceu explicações para o 

funcionamento da linguagem em interação com o uso de atos de fala diretos. Já Leech (1983) 

conseguiu estabelecer um elo entre a teoria dos atos de fala e o princípio da polidez, 

inicialmente estudado por Brown e Levinson (1978). O princípio da polidez, por sua vez, 

ligado a questões de adequação, estudadas também pela sociolingüística, possibilita uma 

compreensão sobre o bom funcionamento da interação e o sucesso na comunicação. 

Poderíamos ainda tecer relações com a teoria da relevância, de Sperber e Wilson (1986), e 

tantas outras, mas decidi, por questões até mesmo de tempo e de espaço, estabelecer as 

incursões na sociolingüística como o limite da fundamentação teórica deste trabalho. 

Toda a riqueza dessas inter-relações fica praticamente perdida para o professor de 

línguas que tenha iniciado sua carreira no Brasil em meados da década de 80, grupo que ainda 

constitui grande parte dos docentes na rede escolar pública e privada (a menos, 

evidentemente, que tenham tido a oportunidade, ainda destinada a relativamente poucos, de 

prosseguir com os estudos e buscar em cursos de pós-graduação uma especialização na área 

de línguas estrangeiras). O mesmo se pode dizer dos professores que estão agora em 

formação. É bem conhecida a situação dos cursos de Letras no país, que ainda se vêem às 

voltas com uma tentativa de conciliar a formação básica do próprio aluno − como leitor 

crítico e produtor de textos de qualidade − com sua preparação para o exercício do magistério 

em áreas tão amplas quanto são língua e literatura. Muitas vezes, a escassez de tempo para 

cumprir todas as exigências do currículo não permite incluir uma revisão suficientemente 

abrangente da história do ensino de línguas estrangeiras de modo que o futuro profissional 

possa saber os reais motivos das escolhas metodológicas feitas na atualidade.  

Essas questões chamaram minha atenção muito recentemente, ao trabalhar com 

alunos na disciplina introdutória de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em língua 

espanhola. O acesso ao material teórico foi extremamente limitado pelo fato de que um bom 

número das obras disponíveis no mercado recontando a história do ensino de línguas 

estrangeiras, além de ser encontrado praticamente só em inglês (que não era a língua estudada 

pelos meus alunos), enfatiza basicamente as diferenças entre a abordagem estruturalista e a 

comunicativa, o que, não obstante a importância dessa distinção, limita a visão do aluno 

quanto à evolução do pensamento sobre a linguagem, seu funcionamento e seu ensino, como 

                                                                                                                                                                                     
3 As críticas a esse “desdobramento” da teoria dos atos de fala serão comentadas no Capítulo 2. 
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se a história anterior ao século XX não tivesse importância ou se não tivesse havido ensino de 

línguas antes da Segunda Guerra Mundial.  

Essa lacuna na formação do professor é algo que precisa ser sanado, especialmente 

agora em que os Parâmetros Curriculares Nacionais passam a reconhecer o lugar do ensino 

das línguas estrangeiras na escola e lançam o objetivo de restaurar seu papel na formação 

educacional a partir do terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: 

 

O distanciamento proporcionado pelo envolvimento no discurso por meio de 
uma língua diferente ajuda o aluno a aumentar sua autopercepção como ser 
humano e cidadão. Ao entender o outro e sua alteridade, por meio da 
aprendizagem de uma LE, ele aprende mais sobre si mesmo e sobre um 
mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e maneiras diversas 
de organização política e social. (MEC/SEF, 1997b, p. 3) 

 

 

Tendo em vista a responsabilidade que o aluno de pós-graduação tem de  

sistematizar conhecimento e torná-lo disponível à sociedade, e pensando na importância de 

suprir o professor em formação com subsídios teóricos básicos para levar adiante esse novo 

desafio, decidi então acrescentar um objetivo aos já estabelecidos para este trabalho: fazer da 

parte inicial de minha investigação uma tentativa de resgate da história do ensino de línguas 

estrangeiras para inserir dados, quando disponíveis, sobre o ensino do português do Brasil a 

estrangeiros (PLE). Assim, ao invés de uma fundamentação teórica limitada ao foco 

investigado – a pragmática, por um lado, e o ensino da língua portuguesa a estrangeiros na 

atualidade, por outro –, procurei delinear, com base em textos validados pela comunidade 

científica, a trajetória das idéias sobre a linguagem e sobre o ensino de línguas, de modo que 

se pudesse perceber a indispensável contribuição da pragmática para a gênese das abordagens 

comunicativas ao ensino de línguas estrangeiras, que veio a alterar o panorama da área tanto 

em termos de metodologia de ensino quanto de testagem e de produção de materiais 

instrucionais. A inserção de dados sobre o ensino do português do Brasil a estrangeiros visa a 

oferecer também ao leitor uma fundamentação que lhe permita avaliar a importância dos 

resultados obtidos pela investigação. 

Feita essa contribuição, passei a buscar a presença de aspectos pragmáticos em 

material didático para o ensino de português do Brasil como língua estrangeira. Numa análise 

preliminar, com base em modelos propostos por Larsen-Freeman (1986), Celia et al. (1989), 
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Bohn (1988) e Breen, Candlin e Waters (1998), foram selecionados dois livros-texto 

publicados na década de 1990 que apresentam forte tendência ao ensino comunicativo: 

Avenida Brasil, de 1991, e Bem-vindo!, de 1999. A análise teve como foco principal o livro-

texto (ou livro do aluno), mas considerou também o papel de material adicional (livro de 

exercícios, fitas de áudio ou CD) como complemento ou suplemento de possíveis aspectos 

lacunares. Selecionadas as obras, passei a verificar que atos de fala eram abordados nos 

livros, se eram relacionados explicitamente ou não a funções comunicativas, como 

identificadas em inventários específicos para a língua portuguesa, e de que maneira eram 

apresentados: como atos de fala diretos apenas ou como atos indiretos também. Seguiu-se a 

esse levantamento inicial, indicada pelo próprio curso da investigação, a verificação da 

inclusão de questões de polidez e adequação. A análise do manual do professor buscou 

verificar a presença de orientações quanto a aspectos pragmáticos da linguagem (caso já não 

estivessem presentes no material do aluno).  

Ao final, com base nos dados coletados, foi possível propor um novo modelo de 

análise de material didático de ensino de português para estrangeiros, verificando a 

preocupação com aspectos pragmáticos e resgatando sua importância no ensino de línguas 

que se pretenda comunicativo. Além disso, a observação das diferentes formas de 

concretização dos aspectos pragmático-comunicativos em uma e outra obra nos permite 

delinear algumas especulações sobre a própria evolução do ensino de PLE no Brasil ao longo 

da década de 90 e, quem sabe, apontar tendências para seu desenvolvimento em etapas 

futuras. 

Ao longo do trabalho, também tive a preocupação de apresentar reflexões, suscitadas 

pela pesquisa, que possam levar outros pesquisadores em lingüística aplicada e/ou aquisição 

de segunda língua a dar seguimento às investigações no rico e relativamente inexplorado 

campo do ensino de PLE. 

Acredito que os resultados da investigação poderão contribuir substancialmente para 

a melhoria da qualidade do ensino de português para estrangeiros, não só através da 

orientação aos potenciais usuários do material didático analisado, como também através de 

sugestões para enriquecer e aperfeiçoar o manual do professor, que, muitas vezes, é a primeira 

(quando não a única) porta de acesso ao embasamento teórico que deve subjazer o ensino 

consciente e bem fundamentado de línguas estrangeiras. Espero, também, que este trabalho 

possa servir de subsídio teórico para o professor de PLE, ou de outras línguas estrangeiras, 
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dando-lhe condições de analisar sua prática e encontrar argumentos para sustentar uma 

postura comunicativa no ensino e, quem sabe, inspirando-o a usar o espaço de sua sala de aula 

também como campo de pesquisa.  

Beneficiam-se com isso as escolas de línguas do país, que preparam estrangeiros 

para a vida acadêmica, social e profissional no Brasil, bem como as do exterior, responsáveis 

pela formação de profissionais aptos a atuarem no mundo de negócios, seja do Mercosul, seja 

de outros blocos que venham a se formar. Ganha com isso a comunidade científica, quer 

através da produção de literatura especializada (livros e artigos em periódicos científicos), 

quer através de eventos específicos, como os já tradicionais Congresso da SIPLE e o Encontro 

de PLE promovido pela USP, quer em espaços destinados à área em eventos de lingüística 

aplicada. Ganham os alunos e professores, através da produção de material didático que 

facilite o ensino comunicativo de PLE. Ganha, enfim, a própria lingüística aplicada ao ensino 

de línguas, que cada vez mais abre espaço para a humanização da educação e para a 

conseqüente promoção da compreensão entre os povos. 

 

* 



 

 

 

1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

 

1.1  Ensino de línguas estrangeiras: uma história antiga 
 

 

É comum imaginarmos, ao encontrarmos em livros informações sobre os principais 

métodos4 e teorias de ensino de línguas estrangeiras do século XX, que estamos vislumbrando 

a totalidade dessa história. É bem verdade que o desenvolvimento das ciências da linguagem e 

da educação se deu de forma e velocidade impressionantes a partir do final do século XIX. No 

entanto, para termos uma clara idéia das etapas e processos envolvidos nessa evolução, é 

necessário dar conta pelo menos dos últimos dois mil anos de civilização ocidental. Poucos 

autores se dedicaram a essa árdua tarefa. Podemos citar como trabalhos mais importantes 

Language teaching analysis, de Mackey (1965), Teaching foreign languages: an historical 

sketch, de Titone (1968),  Teaching foreign languages skills, de Rivers (1968), 25 centuries of 

language teaching, de  Kelly (1969) e, mais recentemente, os de Stern, Fundamental concepts in 

language teaching (1983)5 e Issues and options in language teaching (1992). 

Historicamente, qualquer tentativa de delinear os períodos evolutivos do ensino de 

línguas terá que se basear em documentação. Surge então a primeira dificuldade: além de a 

maioria dos textos ainda estar no original em latim, podemos encontrar como fontes tanto 

materiais usados para a prática de ensino como anotações sobre o modo como deveria ser este 

ensino. Como afirma Stern (1983, p. 77), uma “pesquisa histórica deveria fazer uma distinção 

(mas raramente o faz) entre a história das  idéias  sobre ensino de línguas e o desenvolvimento  

                                                           
4 Entende-se por método aqui um conjunto de procedimentos para o ensino de uma língua, derivados de uma 
determinada filosofia de ensino de línguas, que conjuga teoria e princípios e especifica os papéis de professor e 
aluno, bem como do material instrucional na sala de aula. Como especificam Richards e Rodgers (1986), “um 
método é teoricamente relacionado a uma abordagem, organizacionalmente determinado por um projeto e 
praticamente realizado nos procedimentos.” (Obs.: esta citação, assim como as demais feitas neste trabalho, são 
traduções minhas a partir dos originais em inglês, a menos que especificado diferentemente). 
5 Refiro-me especialmente ao capítulo dedicado às perspectivas históricas que embasam os conceitos 
fundamentais do ensino de línguas, resenhando não só a obra dos autores já citados, como também apresentando 
outras pesquisas significativas. Daí sua importância para o estudo da história da pedagogia de línguas 
estrangeiras. 
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da prática, porque a evidência obtida em documentos polêmicos ou teóricos não pode ser 

tratada da mesma forma que evidências obtidas de manuais de ensino de línguas”. Uma 

segunda dificuldade tem a ver com a natureza dos estudos efetuados. Enquanto estudos de 

caráter sincrônico se ressentem da falta de documentação, estudos de caráter diacrônico 

tendem a ignorar o contexto sincrônico dos aspectos relacionados ao objeto de estudo, 

correndo o risco de não lhe atribuir seu significado contemporâneo ao analisá-lo à luz das 

preocupações do seu tempo.  

Tanto Mackey (1965) quanto Titone (1968) investigaram o tema do ponto de vista 

cronológico, apresentando diacronicamente a gênese dos diferentes métodos de ensino. Já 

Kelly (1969) propôs uma ampliação no escopo dos estudos históricos, apresentando uma 

análise de caráter temático que focaliza a evolução da abordagem de aspectos como o ensino 

da gramática, do significado, da pronúncia, a produção oral, a leitura e a produção escrita. 

Seria necessária uma combinação dos dois métodos de estudo para podermos traçar 

verdadeiramente a história do ensino de línguas. Para os propósitos deste trabalho, tomarei 

Kelly (1969) como linha de referência, já que esse autor usou os estudos de Mackey (1965) 

como ponto de partida para seu próprio trabalho, e complementarei com idéias de Stern e de 

outros autores, na medida do necessário. 

A partir de sua exaustiva análise de fontes, Kelly (1969, p. 383) permite-se concluir 

que o “corpus total das idéias disponíveis aos professores de línguas basicamente não mudou 

nesses 2.000 anos. O que mudou constantemente foi a forma de construir métodos a partir 

dessas idéias, e a parte do corpus que é aceita varia de geração para geração, assim como a 

forma como as idéias se apresentam”, basicamente porque as “idéias têm que estar ligadas ao 

papel desempenhado pela linguagem” na sociedade (KELLY, 1969, p. 364). Em função disso, 

as idéias sobre a educação e, por conseqüência, sobre o ensino de línguas “são geralmente 

julgadas, não por seu valor teórico, mas por sua exeqüibilidade nas circunstâncias reinantes e 

por sua relação com os objetivos reconhecidos pela profissão, que não necessariamente 

coincidem em todos os aspectos com aqueles reconhecidos pelos administradores ou o 

público” (KELLY, 1969, p. 364).  

Para o autor, a compreensão dos rumos das mudanças ocorridas no ensino de línguas 

ao longo dos tempos só pode ser atingida se considerarmos em primeiro lugar a educação 

como uma arte, arte entendida como prática, distinta das ciências teóricas com ela 

relacionadas (ciências de origem), que a explicam, e das ciências que emergem da reação 
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entre a prática e a teoria (ciências críticas). O que a “arte da educação” tem em comum com as 

outras artes é o que pode ser caracterizado como um ciclo que inclui três etapas: 

desenvolvimento tentativo, reforço ideológico e rejeição das idéias sobre as quais ela se 

baseia. Por analogia, o que acontece no ensino de línguas é a tendência de que qualquer idéia 

nova seja bem recebida pelos mais “criativos” na área, seja desenvolvida gradualmente e 

finalmente chegue ao limite de seu crescimento. O grande problema é que, nesse ponto, os 

profissionais “menos originais”, ou mais conservadores, continuam a aplicar a idéia de forma 

submissa, acabando por sufocá-la no formalismo e impedindo que se desenvolva. É 

justamente aí, conclui o autor, que os criativos voltam-se para uma nova idéia. Rivers (1968, 

p. 13) reforça essa noção ao afirmar que “[Q]ualquer método deixa de ser eficiente quando é 

aplicado inflexivelmente, de acordo com procedimentos preestabelecidos, em todas as 

situações”.  

Stern (1983) retoma as constatações de Kelly (1969) chamando a atenção para o fato 

observável de que o desenvolvimento das ciências é linear, enquanto que o desenvolvimento 

da arte é cíclico. Isso explicaria a “oscilação” observada por Mackey (1965, p. 151) e assim 

resumida: “Os métodos de ensino de línguas primeiro oscilam do uso oral ativo do latim nos 

tempos antigos e medievais em direção à aprendizagem através de regras das gramáticas 

renascentistas, depois voltam para a atividade oral com Comenius6, voltam novamente às regras 

gramaticais com Ploetz7, e voltam mais uma vez à primazia da fala nos métodos diretos”. 

Rivers (1968, p. 12) caracteriza esse fenômeno como um contínuo conflito entre “ativismo” e 

“formalismo”, evidenciado desde o início do ensino do latim. Enquanto os formalistas 

essencialmente baseiam-se “numa forma dedutiva de ensino, partindo da apresentação da regra 

para sua aplicação a exemplos”, os ativistas defendem “a apreensão de uma generalização pelo 

próprio aluno depois de ele ter ouvido e usado certas formas de várias maneiras – um processo de 

aprendizado indutivo”. Evidentemente, essa divergência de ponto de vista levou também a uma 

diferença na ordem de prioridades no ensino das quatro habilidades lingüísticas básicas, com “os 

formalistas tendendo a valorizar maior habilidade na leitura e na escrita (especialmente 

demonstrada pela habilidade de traduzir), os ativistas enfatizando a compreensão oral e a fala 

                                                           
6 Comenius foi um educador morávio do século XVII. Em sua obra Didacta Magna (provavelmente concluída 
em 1632, em tcheco, e traduzida para o inglês por Keatinge, 1910) encontram-se “oito princípios para tornar o 
aprendizado de línguas fácil”, entre os quais  os dois freqüentemente citados: “All languages are easier to learn 
by practice than from rules. But rules assist and strengthen the knowledge derived from practice” (“Todas as 
línguas são mais fáceis de aprender pela prática que por regras. Mas as regras auxiliam e fortalecem o 
conhecimento obtido através da prática” (cf. Stern, 1983).  
7 Ploetz (1819-1881): ver adiante. 
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como a base para a leitura fluente e a escrita original” (idem, p. 13). Esse conflito é interpretado 

por Kelly (1969) como uma função do papel social das línguas ensinadas e dos objetivos 

buscados através de seu ensino. Esses aspectos serão mais bem discutidos na próxima seção. 

 

 

1.2 Da antiguidade clássica ao final do século XIX: o pêndulo dos métodos de 
ensino de línguas estrangeiras 

 

 

Na Antigüidade clássica, o latim era o principal meio de educação, erudição e 

comunicação, sendo por isso estudado como segunda língua. Paralelamente a isso, na Roma 

clássica o grego preenchia tanto a função de língua clássica como de língua moderna. À 

medida que o latim deixou de ser aprendido como uma língua para a comunicação entre 

eruditos, seu ensino, bem como o do grego, passou a se justificar como “disciplina intelectual: 

a mente seria treinada, assegurava-se, pela análise lógica da linguagem, muita memorização 

de regras e paradigmas complicados e pela aplicação destes a exercícios de tradução” (Rivers, 

1968, p. 14-15).  

A partir do século XVI, o papel de língua moderna anteriormente desempenhado 

pelo grego foi sendo cada vez mais assumido pelas línguas vernáculas da Europa – as línguas 

próprias de cada nação ou grupo social –,  que também começaram a ser estudadas como 

línguas estrangeiras, a princípio informalmente, para cumprir finalidades sociais, 

diferentemente do latim, que foi progressivamente estudado com mais formalismo. À medida 

que as línguas estrangeiras passaram a fazer parte dos currículos escolares, o formalismo do 

estudo do latim foi transferido também a elas (Stern, 1983, p. 79). Estão aí traçadas as origens 

do método mundialmente difundido como gramática-tradução, que permaneceu como o 

principal método formal de ensino de línguas estrangeiras a partir do final do século XVIII até 

o início do século XX. Curiosamente, o nome gramática-tradução foi cunhado, conforme 

explica Howatt (1984), por oponentes do método, focalizando dois aspectos não tão 

significativos para explicá-lo, já que o ensino da gramática e o exercício da tradução já eram 

pressupostos para o ensino de línguas. 

Atribui-se a criação do primeiro curso do método gramática-tradução a Valentin 

Meidinger (1756-1822), a Praktische frazösische Grammatik (“Gramática prática de 

francês"), de 1783. A combinação de regras gramaticais, seguidas de uma lista de 
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vocabulário, com exercícios de tradução de frases na língua alvo, tornou-se, então, uma 

prática popular, numa tentativa de adaptar a maneira tradicional de aprendizagem de línguas 

(que partia de textos clássicos, de difícil compreensão) para as circunstâncias da escola 

secundária. A grande novidade aqui era a idéia da “prática” (termo sempre incluído no título), 

entendida não como algo projetado para uso, mas que envolvesse muita exercitação.  

O trabalho de Meidinger, que, para a época, tinha um quê de reformista, influenciou 

diversos autores de cursos para outras línguas estrangeiras, inclusive para adultos. 

Determinante para essa grande repercussão foi a necessidade de comunicação entre falantes 

de línguas diferentes na Europa, impulsionada pelo desenvolvimento dos meios de transporte, 

aliado à emigração para os Estados Unidos e à industrialização. Abriu-se então um grande 

mercado para livros, também chamados “métodos”, que oferecessem condições de 

aprendizagem mais rápida e adequada também aos menos escolados. São exemplos 

conhecidos o curso de Ollendorff (1803-1865), A new method of learning to read, write and 

speak a language in six months (“Um novo método para aprender a ler, escrever e falar uma 

língua em seis meses”), criado em 1835 para o ensino de alemão a falantes de francês e inglês 

e posteriormente adaptado para o ensino de francês (1843), italiano (1846), inglês (1848) e 

outras línguas; os de Seidentücker e Ahn, e, principalmente, os de Ploetz (cf. HOWATT, 

1984, p. 131-132; 141-143; 1983, p. 453).  

Ploetz é um dos nomes sempre citados quando nos referimos ao “método tradicional” 

de ensino de línguas, ou o método “gramática-tradução”. Em meados do século XIX, esse 

educador adaptou para o alemão o livro-texto de francês de Seidenstücker, tornando o 

gramática-tradução o principal método de ensino de línguas modernas nas escolas. Em sua 

gramática elementar, datada de 1848, enfatizou a prática de paradigmas verbais, enquanto que 

na Schulgrammatik der französichen Sprachen (“Gramática escolar da língua francesa”), de 

1949, a gramática sistemática era o eixo norteador do curso (cf. STERN, 1983, p. 453-454). 

Ao mesmo tempo em que métodos que se afastavam da tradição eram criticados por 

alguns professores mais conservadores, novos avanços nas ciências humanas permitiram 

questionar a eficácia e a validade dessa forma de ensino nas escolas. Algumas vozes isoladas 

manifestaram-se8, mas, como em todas as áreas, são necessárias às vezes décadas até que se criem 

                                                           
8 Howatt (1984, p. 147-168) faz uma breve mas elucidativa incursão no assunto, apontando idéias que décadas 
depois surgiriam como grandes inovações, como é o caso de Prendergast (1806-1886), que vislumbrou a 
capacidade inata do ser humano de gerar um número infinito de sentenças a partir de um número finito de meios 
–  o princípio gerativo desenvolvido por Chomsky um século depois. 
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as condições adequadas para sua compreensão e aceitação. Assim, o século XIX não 

encerraria antes de um grande movimento na educação em geral e no ensino de línguas em 

particular, a ser discutido na próxima seção. 

A evolução dos métodos de ensino de línguas estrangeiras é representada 

esquematicamente por Kelly (1969 - ver figura 1), que apontou três principais objetivos do 

ensino de línguas ao longo dos tempos, variando em gradação de ênfase: social (a língua 

como forma de comunicação), artístico-literário (a língua usada como um veículo de criação e 

apreciação artística) e filosófico (análise lingüística, para fins de erudição). 

 
 
 

ARTE PERÍODO CIÊNCIAS 
DE 

ORIGEM OBJETIVOS 
Literário Erudição Social

MÉTODOS 
Informal                     Formal 
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X 

  
X 

   

Séc. XII-XV 

 
 
Lógica 
Gramática 
Retórica 
Filosofia 
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X 
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livros. Usos sociais 
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Línguas 
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X 
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X

Métodos p/ ensino 
de LM: 
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exemplo-oral, 
seguido por alguns 
professores do 
período Clássico. 

Métodos p/ ensino 
de LC seguem 
padrão medieval. 
LM introduzem 
ensino da tradução 
para fins literários.  

Séc. XVII, 
XVIII e 
XIX 
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Razão 

Gramática 
Filosofia 
Educação 
Retórica 

 
 

Y 

  
 

X 

 
 

X

   Orientação lógica da 
gramática. Objetivos 
sociais da língua 
subordinados. 
Gramática-tradução 
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Ciências afins 
com tendências 
normativas. 
Observações 
transformadas 
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Séc. XIX e 
início do 
XX 

Lingüística 
Psicologia 
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X 
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X

Predominam 
métodos natural e 
direto. 
Experimentos com 
método direto e 
“estrutural”  no 
ensino de latim. 

LC continuam a 
prática do séc. XIX. 
Muitos professores 
de LM seguem o 
modelo.  

Psicologia 
experimental, 
didática do ensino 
de línguas, análise 
de métodos. 

 
X Objetivo principal   LC Línguas clássicas Gr Grego 
Y Objetivo secundário mais importante LM Línguas modernas  
 

Figura 1 – Representação esquemática da evolução do ensino de línguas estrangeiras  
(traduzido e adaptado de Kelly, 1969, p. 394) 
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No esquema proposto por Kelly (1969), o ensino de línguas pode ser dividido em 

cinco grandes períodos:  

 

a) o período Clássico, (abrangendo de 500 a.C. até o século IV);  

b) a Idade Média (do século V ao XV, dentro do qual faz uma pequena subdivisão a 

partir do século XII);  

c) a Renascença (desde a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 até a 

Revolução Francesa em 1789);  

d) a Idade da Razão (séculos XVII, XVIII e parte do XIX); e  

e) o período Moderno (final do século XIX, início do século XX).  

 

Kelly (1969) verifica um paralelo entre o ensino de línguas no período Clássico, na 

Renascença e no período Moderno, nos quais os objetivos sociais eram dominantes, e outro 

paralelo entre a Idade Média e a Idade da Razão, em que a ênfase era dada a habilidades 

analíticas e de escrita. A variação entre métodos de ensino mais ou menos formais, para o 

autor, deu-se em decorrência desses diferentes objetivos (idem, p. 398). Assim, pode-se 

associar a primazia dos objetivos sociais a técnicas de ensino identificadas com um método 

indutivo, através do qual o próprio aluno chega às regras da língua a partir de exemplos 

dados. A primazia das habilidades analíticas, por sua vez, está associada a um método 

dedutivo, em que são apresentadas ao aluno primeiramente as regras, para depois buscar 

exemplos concretos de aplicação. 

 

 

1.3 O movimento pela Reforma e o século XX 
 

 

Nas últimas décadas do século XIX, o método da gramática-tradução começou a ser 

considerado a principal causa do fracasso no ensino de línguas estrangeiras. Como resultado 

dessa insatisfação com o método, um movimento pela reforma do ensino de línguas, pregando 

a inclusão das línguas modernas nos currículos escolares e um afastamento do modelo de 
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ensino das línguas clássicas, surgiu na Europa Ocidental e Estados Unidos no final do século 

XIX9, estendendo seus efeitos até a primeira metade do século XX.  

Numa união do trabalho de professores, de estudiosos e até de mesmo promotores do 

ensino de línguas com propósitos comerciais10, foram criadas associações como a Modern 

Language Association of America (1883), a International Phonetic Association – IPA – 

(1886) e a Modern Language Association of Great Britain (1892). Datam desse período os 

seis artigos da IPA, uma espécie de declaração dos princípios do ensino de línguas 

estrangeiras, incluindo, pela primeira vez, a importância da adoção de algum tipo de 

transcrição fonética e distinguindo o vocabulário literário do vocabulário do dia-a-dia. Em 

suma, os seis artigos declaravam o que segue. 

Artigo 1: O estudo de língua estrangeira deve começcar com a linguagem falada da 

vida cotidiana, e não com a relativamente arcaica linguagem da literatura. 

Artigo 2: O primeiro objetivo do professor deve ser de familiarizar completamente 

seus alunos com os sons da língua estrangeira. Para este fim deve usar uma transcrição 

fonética que será emmprefada exclusivamente nos estágios iniciais do curso sem referência à 

grafia convencional. 

Artigo 3: O segundo objetivo do professor deve ser o de introduzir a seus alunos as 

sentenças mais comuns e as frases idiomáticas da língua estrangeira. Com este fim em mente, 

seus alunos deveriam estudar textos consecutivos – diálogos, descrições e narrativas – que 

devem ser tão fáceis, naturais e interessantes quanto possível. 

Artigo 4: Nos estágios iniciais a gramática deve ser ensinada indutivamente, 

complementando e generalizando os fatos lingüísticos observados durante a leitura. Um 

estudo mais sistemático da gramática deve ser adiado para os estágios mais avançados do 

curso. 

Artigo 5: Tanto quanto possível, as expressões na língua estrangeira devem ser 

relacionadas pelo professor diretamente a idéias e outras expressões na língua, e não na língua 

nativa. O professor deve aproveitar todas as oportunidades para substituir a tradução por 

referências a objetos reais ou gravuras ou por explicações dadas na língua estrangeira. 

                                                           
9 Stern, porém, alerta: “(. . .) se não quisermos simplificar os registros demasiada e indevidamente, devemos 
lembrar que, do ponto de vista histórico, houve diferentes correntes de acordo com o país, a língua e as 
instituições”  (1983, p. 97). 
10 Berlitz é um exemplo desses promotores de línguas com propósitos comerciais. No período compreendido 
entre 1878 e 1900, fundou mais de setenta escolas nos EUA, França, Inglaterra e Alemanha, sua terra natal. 
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Artigo 6: Em um estágio posterior, quando a escrita for introduzida, tal trabalho 

escrito deve ser organizado na seguinte seqüência: primeiro, reprodução de textos totalmente 

familiares; segundo, reprodução de narrativas apresentadas oralmente pelo professor; e 

terceiro, composição livre. As traduções escritas da e para a língua estrangeira são 

consideradas apropriadas somente em estágios mais avançados do curso. 

Esse foi também um momento propício para os defensores de métodos “informais” 

de ensino de línguas, na terminologia de Kelly (1969), ou “ativos”, como diz Rivers (1968), 

teóricos que acreditavam que “os alunos aprendem a compreender uma língua ouvindo-a 

bastante e que aprendem a falar essa língua falando-a – associando a fala à ação adequada” 

(RIVERS, 1968, p. 18), semelhantemente à aprendizagem da língua materna pela criança. Os 

vários métodos desenvolvidos nesse período, baseando-se na abordagem oral ou natural, 

podem ser considerados formas do método direto, com a característica principal de enfatizar a 

aprendizagem pela associação direta das palavras e expressões na língua estrangeira com 

objetos e ações, sem intermediação da língua nativa do aprendiz, com o objetivo de 

“desenvolver a habilidade de pensar na língua [estrangeira], seja conversando, lendo ou 

escrevendo” (idem, p. 18). Evidentemente, o método direto beneficiou-se muito do 

desenvolvimento então recente do sistema de notação fonética, já que “a ênfase no uso da 

língua estrangeira como meio de instrução dentro da sala de aula significava que a pronúncia 

correta era algo importante a considerar” (idem, p. 19). 

 

 

1.3.1 O PERÍODO ENTRE GUERRAS 

 

O período compreendido entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 40 

caracterizou-se por diversas propostas para a solução do debate sobre métodos de ensino, 

iniciado no período anterior. Embora poucos resultados práticos tenham sido observados, foi 

nesse período que os primeiros alertas sobre a importância da participação dos estudos 

lingüísticos no ensino de línguas foram dados: 

 

Nossas escolas são conduzidas por pessoas que, desde os professores de educação até 
aos professores na sala de aula, nada sabem sobre os resultados da ciência da 
lingüística, nem mesmo sobre a relação entre escrita e fala ou entre a língua padrão e 
os dialetos. Em resumo, eles não sabem o que é a língua, e ainda assim têm que 
ensiná-la, e conseqüentemente desperdiçam anos da vida de cada criança e alcançam 
resultados muito pobres.” (Bloomfield, 1925, apud Fries, 1945, p. v). 
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Datam também dessa época algumas obras que viriam a influenciar o período 

seguinte, como os trabalhos de Harold E. Palmer, considerado o pai da lingüística aplicada na 

Grã-Bretanha, e  Language, de Bloomfield (1935).  

Uma das tentativas concretas de solução buscadas decorreu da publicação, em 1929, 

do relatório de Algernon Coleman, como parte do Modern Foreign Language Study  nos 

Estados Unidos. O “relatório de Coleman”, como ficou conhecido, a partir da análise do 

tempo médio dedicado à aprendizagem de uma língua estrangeira pelos alunos, sugeria que a 

única habilidade possível de se desenvolver a contento nesse tempo seria a de leitura, ênfase 

também recomendada pelo teórico britânico Michael West (1926). O método da leitura, daí 

originado, tinha como objetivo desenvolver a habilidade de leitura a partir de treinamento na 

leitura em língua estrangeira com apreensão direta do significado (isto é, sem passar pelo 

estágio da tradução), a fim de que o aluno, ao final seus estudos formais da língua, se tornasse 

um leitor independente. Para isso, acreditava-se, era essencial um treinamento que envolvesse 

pronúncia correta, compreensão de linguagem falada simplificada e uso de padrões de fala 

simples. O estudo da gramática decorreria das necessidades específicas do aprendiz, já que a 

compreensão, e não a reprodução, era a meta.  

Evidentemente, um método com tais objetivos e procedimentos não encontraria 

receptividade se a ênfase dos aprendizes passasse das necessidades de leitura para 

necessidades de comunicação oral, como em breve se verificaria. Ainda assim, os princípios 

do método da leitura tornaram-se bastante úteis para o desenvolvimento de técnicas de ensino 

de línguas para fins específicos, especialmente para o que hoje conhecemos como ensino 

instrumental para leitura, cuja importância na formação acadêmica em diferentes áreas e 

diferentes níveis é cada vez mais enfatizada.11  

                                                           
11 A ênfase na habilidade da leitura em língua estrangeira (LE) é uma questão central dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais desde o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: “(. . .) considerar o 
desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino de LEs no Brasil é negar a relevância social para a 
sua aprendizagem. Com exceção da situação específica de algumas regiões turísticas ou de algumas 
comunidades plurilingüísticas, o uso de uma LE no Brasil parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de 
literatura técnica ou de lazer. Note-se também que os únicos exames formais em LE (vestibular e admissão a 
cursos de pós-graduação) requerem o domínio da habilidade de leitura. Portanto, a leitura atende, por um lado, às 
necessidades da educação formal, e, por outro,  a habilidade que o aluno pode usar em seu próprio contexto 
social imediato. Além disso, a aprendizagem de leitura em LE pode ajudar o desenvolvimento do letramento do 
aluno como um todo. A leitura tem função primordial na escola e aprender a ler em LE pode colaborar no 
desempenho do aluno como leitor em sua LM [Língua Materna]”. (MEC/SEF, 1997b, p. 4-5) 
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A década de 1940 constituiu um divisor de águas na história do ensino de línguas 

estrangeiras. O desenvolvimento das ciências da educação, da psicologia, da antropologia, da 

sociologia, da lingüística e da filosofia da linguagem proporcionou o embasamento teórico 

suficiente para que novos métodos e técnicas fossem experimentalmente usados a partir da 

Segunda Guerra Mundial, com o intuito de promover uma aprendizagem rápida e eficaz. Pela 

primeira vez, lingüistas foram chamados a desempenhar um papel de liderança na solução dos 

problemas no ensino de línguas estrangeiras, especialmente das línguas menos 

freqüentemente ensinadas. Isso pareceria ser o óbvio de se esperar, mas, na verdade, 

constituiu na época um evento inédito na área, conforme atestam documentos de diversos 

lingüistas  do  período.  Fries (1945, p. v),  por  exemplo,  na  introdução  a  seu  Teaching and 

learning English as a foreign language (“Aprendendo e ensinando inglês como língua 

estrangeira”), afirma: “Apesar dos mais de cem anos de vigorosa investigação lingüística em 

conformidade com acurados métodos científicos, muito pouco dos resultados dessa 

investigação realmente penetrou nas escolas de modo a afetar os materiais e métodos de 

ensino de línguas e as verdadeiras condições sob as quais o ensino de línguas é tentado”.  

O programa de treinamento das Forças Armadas Norte-americanas (Army 

Specialized Training Program – ASTP), criado em 1942 com subsídios do governo federal e 

envolvendo dezenas de universidades, teve origem na necessidade de pessoal para atuar como 

tradutores e intérpretes na guerra e tinha como objetivo levar os aprendizes à proficiência na 

conversação. “Com turmas pequenas, informantes nativos, explicações da estrutura por 

especialistas em lingüística e longas horas de exercícios e prática ativa com materiais 

adaptados com base na análise da estrutura, membros selecionados das forças armadas 

chegaram a um alto nível de habilidade aural-oral para os propósitos e situações para as quais 

era necessária” (Rivers, op. cit., p. 35). A descrição da aplicação bem sucedida do treinamento 

de hábitos lingüísticos consta da obra monográfica de Fries (1945), e a ênfase dada a aspectos 

estruturais da língua inglesa fez com que o termo abordagem estrutural fosse usado para 

denominá-lo. 

 

 

1.3.2 OS PRIMÓRDIOS DO ENSINO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 

É nesse cenário que entra no panorama do ensino de línguas estrangeiras modernas, 

pela primeira vez de forma substancial, o português do Brasil. Não que o português não fosse 
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uma língua de importância antes disso. Pelo contrário: o português, atualmente língua oficial 

de sete países, sendo falada por mais de 200 milhões de pessoas12, marca presença no cenário 

mundial há pelo menos mil anos, embora a modalidade escrita só tenha se desenvolvido com 

maior intensidade com a poesia trovadoresca do século XIII. Afirmam Ferronha e 

Bettencourt:  

 
O português é já hoje uma das línguas de mais amplo domínio geográfico. 
Forjado através da conquista, pode-se dizer que nasceu na Idade Média, 
quando os exércitos cristãos, ocupando a parte ocidental da Península Ibérica 
dominada pelos muçulmanos, levaram consigo até ao Sul a língua galego-
portuguesa, oriunda do Norte. O português moderno resulta assim da acção 
exercida no galego português pelo “substrato” dos dialetos “moçárabes” de 
origem românica, que o povo cristão nunca deixara de falar durante os 
longos séculos da ocupação muçulmana. Mas, o português é também fruto 
da conquista por ter sido levado para vastas regiões do Mundo no fim da 
Idade Média e na época do Renascimento, quando se deu a grande aventura 
da Expansão Marítima. (1992, p. 72) 

 

 

A expansão comercial, religiosa e política desencadeada pelos descobrimentos 

marítimos, com a conseqüente situação de contato multilingüístico, atribuiu à língua 

portuguesa um papel de língua veicular ou língua franca, favorecendo o surgimento de 

pidgins e, posteriormente, crioulos de base portuguesa (Pereira, 1992). No entanto, até o 

início do século XVIII, o sistema pedagógico adotado tanto em Portugal como em suas 

colônias só incluía o ensino do português em nível de alfabetização. Da alfabetização, 

passava-se diretamente ao estudo do latim, através da Gramática do Padre Manuel Álvares, 

reflexo do monopólio dos jesuítas no ensino, que durou aproximadamente 200 anos. No 

Brasil, os contatos inter-raciais determinaram que o português convivesse inicialmente com o 

tupi  – a “língua geral” que os jesuítas aprenderem e sistematizaram para poderem catequizar 

os ameríndios – e sofresse influência dos diversos dialetos trazidos pelos escravos africanos 

(alguns deles de base portuguesa). Essa mescla de influências, segundo alguns autores, é a 

principal responsável pelas grandes diferenças de pronúncia entre o português falado em 

Portugal e a vertente brasileira. 

Em 1758, a Reforma Pombalina tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no 

Brasil, recomendando seu ensino e estabelecendo escolas para ensiná-la também aos 

ameríndios. A chegada do Príncipe Regente e da Corte Portuguesa ao Rio de Janeiro, em 
                                                           
12 Dados da União Latina, 1997. 
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1808, inaugurou uma nova fase da história da língua portuguesa no Brasil, em que as grandes 

cidades litorâneas passaram a ser centros de divulgação da cultura portuguesa. O purismo 

lingüístico, pregado em obediência à metrópole, só se abrandaria com o sentido de 

nacionalismo provocado pela Independência, em 1822, quando autores nascidos em solo 

brasileiro passaram a buscar uma literatura (e uma língua) brasileira. 

Apesar disso, o caminho para uma verdadeira libertação das influências européias foi 

bastante longo, por razões que fogem ao escopo deste trabalho. Agregue-se a isso as 

dificuldades de Portugal de se firmar política e economicamente no panorama europeu 

(comparando à situação de imperialismo de séculos antes), e será fácil perceber por que o 

português custou para ser reconhecido como língua de prestígio. Para grande parte da Europa, 

ao mesmo tempo em que o português parecia ser uma língua falada apenas por Portugal, o 

Brasil era considerado apenas como um lugar exótico, onde existe carnaval e índios, e cujos 

habitantes provavelmente falam um espanhol levemente modificado (se não, como Buenos 

Aires poderia ser nossa capital, conforme muitos acreditavam?). Foi necessário que a América 

redescobrisse o potencial do Brasil para que o mundo pudesse enxergá-lo. 

A inauguração da Política da Boa Vizinhança, concretizada na assinatura de um 

acordo em 1936 pelo presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt, já havia permitido 

uma primeira aproximação com os Estados Unidos, embora, infelizmente, reforçando alguns 

clichês ou criando outros novos com relação a nosso povo e nossa cultura.13 O passo seguinte 

nessa aproximação foi exatamente a Segunda Guerra Mundial. Com a instalação de bases 

militares e estações de meteorologia em algumas cidades  brasileiras, como  Recife,  Natal e 

Belém, além de postos de abastecimento nos Açores, o ensino de português tornou-se uma 

necessidade (IGEL, 1998, p. 38-39). Dessa forma, o primeiro ensino de português do Brasil 

como língua estrangeira de que se tem notícia oficial aconteceu sob a forma de um programa 

militar de treinamento intensivo, e o primeiro livro texto utilizado foi Spoken Portuguese 

(“Português falado”), de Vicenzo Ciofari, numa edição do American Council of Learned 

Societies. Essa foi a obra utilizada pelos profissionais brasileiros encarregados de ensinar a 

língua portuguesa a falantes de inglês em Recife, entre eles o professor Francisco Gomes de 

Matos, que teria importante papel no desenvolvimento da lingüística aplicada ao ensino de 

português como língua estrangeira. 

                                                           
13 Basta lembrar que é nessa época que Carmen Miranda, Villa-Lobos e Ary Barroso, com Aquarela do Brasil 
integrando a trilha sonora do desenho de Walt Disney, tornaram-se conhecidos nos EUA (cf. Igel, 1998, p. 38-
39). 
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1.3.3 O PERÍODO PÓS-GUERRA 

 

Após a guerra, a atenção de muitos estudiosos foi chamada para necessidade do 

ensino de línguas, bem como para os problemas aí envolvidos, em função, principalmente: a) 

da diversidade das línguas (nacionais ou regionais) reconhecidas como oficiais pelas Nações 

Unidas e UNESCO; b) da necessidade de aprender/ensinar essas línguas a fim de assegurar a 

comunicação em nível nacional ou internacional; c) da democratização da escolaridade; e d) 

do intercâmbio comercial, científico e cultural promovido em escala mundial, inclusive sob 

forma de migrações (STERN, 1983, p. 103). Houve, então, muita discussão sobre se o 

“Método das Forças Armadas” realmente foi uma inovação tão radical e  bem sucedida.  

Richards e Rodgers (1986, p. 45), por exemplo, afirmam que “a ‘metodologia’ do método das 

Forças Armadas, assim como a do Método Direto, provinha mais da intensidade do contato 

com a língua alvo que de qualquer base metodológica bem desenvolvida”. Assim mesmo, de 

acordo com Stern (1983, p. 102), as técnicas aplicadas exerceram considerável influência 

sobre o pensamento a respeito do ensino de línguas nos EUA e em vários outros países a 

ponto de provocar o que na época poderia ser considerado uma verdadeira revolução. A isso 

se deve somar o impacto causado na América pelo lançamento do foguete russo Sputnik em 

1958. Conforme Igel (1998, p. 40), esse episódio provocou um “surto de reformas de ensino”, 

com a criação do National Defense Education Act, no mesmo ano, e o conseqüente 

incremento no ensino da matemática, da física e de outras ciências exatas, bem como das 

línguas estrangeiras. 

Deste modo, a “revolução” no ensino de línguas encontrou um lastro firme no 

crescente interesse pelo estudo científico de problemas da linguagem, que se manifestou, 

entre outras coisas, no crescimento da lingüística como ciência independente e no estudo da 

linguagem do ponto de vista de outras disciplinas, como a psicologia e a sociologia, 

resultando, ainda na década de 50, no estabelecimento da psicolingüística como disciplina 

independente e no da sociolingüística na década seguinte. Pesquisas mereceram a aplicação de 

fundos governamentais tanto nos Estados Unidos, através de contratos com o Michigan 

Institute, a Modern Language Association e o Center for Applied Linguistics, quanto na Grã-

Bretanha, através do British Council, e na França, através do Centre de Recherche et d’Étude 

pour la Diffusion du Français (CREDIF).  

A influência da lingüística estrutural americana, da lingüística descritiva e da 

lingüística contrastiva, da antropologia cultural e da psicologia behaviorista se faz sentir nos 
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cinco princípios, os slogans of the day, explicitados por Moulton (1961), sobre os quais havia 

se baseado o programa da ASTP. A compreensão de cada um desses princípios permitirá uma 

visão relativamente clara das principais características desse método (cf. STERN, 1983, p. 

158, 462-465; RIVERS, 1968, p. 33-41; RICHARDS e RODGERS, 1986, p. 44-61): 

a) A língua é fala, não escrita. A observação do fato de que a língua nativa, como 

um comportamento aprendido, é adquirida pela criança primeiro na forma falada 

levou à teoria de que os aprendizes adquirem uma língua estrangeira mais 

facilmente se esta lhes for apresentada antes na forma falada e depois na escrita. 

Isso explica a clara separação das habilidades – compreensão auditiva, produção 

oral, leitura e escrita – e a primazia das habilidades orais sobre as gráficas, bem 

como o uso de diálogos, em vez de textos, como o principal meio de 

apresentação da língua. 

b) Uma língua é um conjunto de hábitos.  As pesquisas em antropologia da época 

mostraram que a linguagem era, assim como outros hábitos culturalmente 

determinados, uma atividade aprendida na vida social de um povo. Além disso, a 

corrente behaviorista na psicologia sugeria que o hábito da linguagem, assim 

como os demais hábitos, era estabelecido por reforço ou recompensa na situação 

social. Decorre deste princípio a ênfase em certas técnicas, como os exercícios de 

repetição de padrões e substituição (os famosos drills, também chamados de 

exercícios estruturais ou prática de padrões), imitação da pronúncia e entonação 

e memorização de diálogos, práticas que se beneficiaram da popularização dos 

gravadores de fitas magnéticas e da criação do laboratório de línguas. 

c) Ensine a língua, não sobre a língua.  Numa clara oposição ao método 

gramática-tradução, o audiolingualismo rejeitava o ensino isolado de aspectos 

paradigmáticos da língua, como listas de pronomes ou de formas verbais. 

Ensinar a falar a língua era o mais importante, e as explicações gramaticais 

deveriam servir a esse fim. 

d) Uma língua é o que seus falantes nativos dizem, não o que alguém diz que 

eles devem dizer. A abordagem descritiva  e não prescritiva à análise lingüística 

possibilitou a observação e a descrição de padrões sintáticos básicos e da 

estrutura gramatical de diferentes línguas sem tentar enquadrá-las em “moldes” 
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derivados do grego e do latim. Houve, assim, uma valorização da linguagem do 

dia-a-dia, “des-elitizando” o ensino de línguas. 

e) As línguas são diferentes. A descrição estrutural das línguas permitiu também 

uma comparação entre elas, buscando semelhanças e diferenças, que orientavam 

a construção de exercícios.  

Esses princípios definitivamente nortearam o método que viria a ser conhecido como 

audiolingual14. O audiolingualismo atingiu seu apogeu na primeira metade da década de 60, 

aplicado tanto ao ensino de inglês como língua estrangeira como ao de outras línguas 

estrangeiras nos Estados Unidos e Europa, mas com alguma restrição na Grã-Bretanha, onde a 

lingüística contrastiva parecia não receber boa aceitação, enquanto que métodos baseados 

num modelo social de uso da língua, seguindo a escola do lingüista J. R. Firth, ganhavam 

mais força (HOWATT, 1984, p. 269-270). Há, porém, muitas semelhanças entre o 

audiolingualismo e o ensino situacional de línguas, como a ordem de apresentação das 

habilidades lingüísticas e a ênfase na acurácia através da repetição e da prática de estruturas 

básicas e padrões frasais da língua alvo (RICHARDS e RODGERS, 1986, p. 61).  

Outro método que ganhou força no período foi o audiovisual, inicialmente 

desenvolvido na década de 50 no Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du 

Français (CREDIF). Contrastando com os antecedentes do método audiolingual, e à 

semelhança das teorias em voga na Grã-Bretanha, o audiovisual enfatizava a natureza social e 

situacional da linguagem. O conteúdo gramatical e lexical, proveniente de estudos de 

lingüística descritiva (em especial o français fondamental15), era apresentado em uma ordem 

rigorosa de eventos, iniciando com a projeção de imagens acompanhadas de enunciados que, 

por sua vez, eram reproduzidos em fita magnética. À etapa da “explicação” pelo professor 

seguia-se a “exploração” (ou transposição), em que os próprios alunos produziam enunciados 

a partir das imagens (numa clara evolução da técnica de uso de imagens como auxílio na 

compreensão e fixação da linguagem apresentada, primeiramente usada por Comenius em seu 

Orbis pictus, do século XVII). Como no audiolingual, a prática de pronúncia e de exercícios 

de fixação era enfatizada, em detrimento das explicações gramaticais (cf. Stern, 1983., p. 466-
                                                           
14 O termo inicialmente empregado para denominar o método era aural-oral. Foi Nelson Brooks, da Yale 
University, que sugeriu audiolingual, por ser mais fácil de pronunciar. Como na época uma editora havia 
lançado material de ensino intitulado “A-LM Audio-Lingual Materials”, a Modern Language Association of 
America sugeriu a utilização do termo método das habilidades fundamentais. Aparentemente, porém, 
audiolingual ainda foi a denominação mais difundida. 
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468). Talvez essas semelhanças tenham chamado a atenção dos audiolingualistas, que em 

breve adaptaram a idéia da apresentação de imagens, acrescentando ilustrações (como tiras ou 

quadrinhos) aos livros texto. Um exemplo é o difundido curso de L. G. Alexander, First 

things first, de 1967. Outros dois clássicos representantes do audiolingualismo, os cursos 

English 900 e Lado English Series, difundiram-se pelo mundo por um longo tempo depois de 

sua publicação, comprovando a grande repercussão obtida pelo método.16  

Neste mesmo período, sob os auspícios da Modern Language Association of 

America, uma equipe de lingüistas e professores de línguas brasileiros e norte-americanos 

reuniram-se na universidade do Texas, no verão de 1966, para elaborar uma edição 

experimental do Modern Portuguese, que teve sua primeira edição comercial em 1971. As 

principais dificuldades enfrentadas pela equipe residiram na escassez de literatura descritiva e, 

sobretudo, explicativa sobre a vertente brasileira do português. O projeto Português 

fundamental, coordenado por Cintra, da Universidade de Lisboa, e publicado em 1964, listava 

palavras e formas gramaticais freqüentes do português ibérico apenas. É por esse motivo que 

Francisco Gomes de Matos (1989) comenta que nem mesmo os autores de materiais didáticos 

de português (do Brasil) como língua materna conseguiriam elaborar, a partir de fontes 

científicas, obras que pudessem realmente contribuir para o aprendizado, a menos que 

dependessem em grande parte de sua criatividade e de seus insights com relação à natureza de 

nossa língua. O único material científico disponível para subsidiar o trabalho de elaboração de 

Modern Portuguese foram fragmentos pioneiros de descrição do português do Brasil feitos 

pelo lingüista Mattoso Câmara Jr., publicados nas revistas Estudos Lingüísticos: revista 

brasileira de lingüística teórica e aplicada  e Revista de Cultura Vozes.  

Gomes de Matos (1989), ele próprio discípulo de Mattoso Câmara, relata que foi 

necessário adotar uma estratégia em que a prática precedeu a teoria, incorporando 

preocupações ligadas à sociolingüística, embora a área estivesse ainda dando seus primeiros 

passos. Data também de 1971 o Português contemporâneo, material produzido por Clea 

Rameh no Departamento de Português da Universidade de Georgetown, Washington17. O 

                                                                                                                                                                                     
15 Resultado de pesquisa lingüística empírica, o français fondamental reúne vocabulário e gramática essencial 
para o ensino de francês em nível básico.  
16 O Lado English series, juntamente com outros materiais na mesma conccepção, como o La France en direct, 
para o ensino de francês, por exemplo, ainda eram métodos adotados nas escolas do sul do Brasil durante a 
década de 70. 
17 Esta informação foi obtida de Almeida Filho, 1992, p. 13. Infelizmente, até o momento da conclusão desta 
pesquisa, não foi possível obter maiores detalhes sobre a obra citada. 
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material didático para ensino de português da era do audiolingualismo era, então, basicamente 

produzido no exterior, com forte influência do estruturalismo. 

Não muito depois disso, sérias críticas ao audiolingualismo foram levantadas, 

dirigidas tanto a aspectos teóricos quanto práticos e colocando em cheque os paradigmas 

pelos quais o método se norteava. Uma queixa freqüente dos aprendizes era a de que “não 

conseguiam transferir as habilidades adquiridas . . . à comunicação real fora da sala de aula” 

(RICHARDS e RODGERS, 1986, p. 59).  Mas o principal ataque veio do questionamento 

tanto da teoria de linguagem – o estruturalismo – quanto da teoria de aprendizagem – o 

behaviorismo – subjacentes, resultante das mudanças ocorridas na lingüística americana 

naquela década. A teoria da gramática gerativo-transformacional de Noam Chomsky, 

lingüista aplicado do MIT, rejeitou a abordagem estruturalista à descrição lingüística ao 

afirmar que as propriedades fundamentais da linguagem derivam de aspectos inatos da mente 

e do modo como os seres humanos processam a experiência através da linguagem – daí o 

termo inatista para referir-se a essa teoria. Ao longo de suas obras de 1959, 1965 e 1966, 

Chomsky 

 

propôs uma teoria de aprendizagem de línguas alternativa ao behaviorismo. 
O behaviorismo considerava a aprendizagem de línguas como semelhante 
em princípio a qualquer outro tipo de aprendizagem. Era sujeita às mesmas 
leis de estímulo e resposta, reforço e associação. Chomsky argumentou que 
tal teoria da aprendizagem não poderia servir como um modelo de como o 
seres humanos aprendem línguas, já que muito do uso da linguagem humana 
não é comportamento imitado mas sim criado de conhecimento subjacente 
de regras abstratas. Frases não são aprendidas por imitação e repetição, mas 
“geradas” a partir da “competência” subjacente do aprendiz. (RICHARDS e 
RODGERS, 1986, p. 59). 

 

 

Expressa no clássico Aspectos da teoria da sintaxe, publicado em 1965, essa teoria 

pretendia descrever a relação da língua com seus usuários pela distinção de dois importantes 

conceitos: competência lingüística e desempenho lingüístico.18  Disse Chomsky: 

 

A teoria lingüística tem antes de mais como objeto um falante-ouvinte ideal, 
situado numa comunidade lingüística completamente homogênea, que 
conhece a sua língua perfeitamente, e que, ao aplicar o seu conhecimento da 

                                                           
18 Algumas traduções, especialmente as mais antigas, ainda mantêm o termo em inglês performance para 
“desempenho”. 
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língua numa performance efetiva, não é afetado por condições 
gramaticalmente irrelevantes tais como limitações de memória, distrações, 
desvios de atenção e de interesse, e erros (casuais ou característicos). 
(CHOMSKY, 1965, p. 83-84) 

 

 

A competência lingüística seria então o conhecimento inato que permite a um 

falante-ouvinte produzir e compreender um número infinito de sentenças (daí resultante o 

significado da expressão “criativo” aplicada à língua), julgadas a partir de dois critérios: 

gramaticalidade e aceitabilidade. Já o desempenho lingüístico corresponderia à manifestação 

de um sistema lingüístico subjacente, o uso efetivo da língua em situações concretas. 

No entanto, apesar das críticas, não se pode deixar de reconhecer a grande 

contribuição do audiolingualismo para o ensino de línguas estrangeiras. Stern (op. cit.) ressalta 

que, em primeiro lugar, foi uma das primeiras teorias a recomendar o desenvolvimento de 

uma teoria de ensino de línguas baseada em princípios lingüísticos e psicológicos declarados; 

propunha a organização do ensino de línguas de tal forma que não exigisse grande raciocínio 

abstrato do aprendiz, tornando-se, assim, acessível a um número maior de pessoas comuns 

(retomando, portanto, uma idéia do método direto); colocou ênfase na progressão sintática, 

superando a limitação de métodos anteriores à morfologia e ao vocabulário; levou ao 

desenvolvimento de técnicas simples e variadas para a prática de certos aspectos da língua; e 

transformou a separação das habilidades lingüísticas em um recurso pedagógico, 

introduzindo, além disso, técnicas específicas para a prática de habilidades de compreensão 

auditiva e produção oral, quando antes tinha-se apenas a leitura de textos em voz alta.  

A publicação dos trabalhos de Chomsky, ao mesmo tempo em que influenciou os 

estudos lingüísticos de forma decisiva, exigindo uma mudança de paradigmas, deixou a 

pedagogia de línguas momentaneamente sem rumo certo. Um temporário alento a essa “crise 

criativa”, nas palavras de Richards e Rodgers (1986), veio sob a forma de uma teoria 

desenvolvida parcialmente a partir de idéias chomskyanas: a aprendizagem através do código 

cognitivo, uma proposta de Carroll (1966). Esta nova visão da aprendizagem permitia um 

foco consciente sobre a gramática e reconhecia o papel dos processos mentais abstratos 

envolvidos, encorajando os aprendizes a usar suas habilidades inatas e criativas na 

compreensão e explicitação de regras gramaticais da língua. No entanto, não houve o 

desenvolvimento de um método específico incorporando essa nova visão. Dessa forma, a 

lacuna deixada pelo audiolingualismo não pôde ser preenchida, nem mesmo por aqueles 
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métodos desenvolvidos independentemente da teoria lingüística e de aquisição de segunda 

língua vigente (RICHARDS e RODGERS, 1986, p. 60). São exemplos o método silencioso 

(“Silent Way”), de Gattegno, a sugestopedia de Lozanov, aprendizagem em comunidade 

(“Community Language Learning”), de Curran. Esses métodos desenvolveram-se com uma 

preocupação em comum: sensibilizar os professores de línguas para os valores humanos e as 

relações humanas na sala de aula, conscientizando-os sobre o clima social e afetivo criado 

pela interação entre alunos e professor e entre os próprios alunos. Já o método de resposta 

física total  (“Total Physical Response”), de Asher, priorizava a compreensão auditiva, 

procurando imitar a forma como a criança aprende a linguagem, primeiramente ouvindo os 

adultos falando ao seu redor. 

No Brasil, esse desafio à mudança se fez sentir no Centro de Lingüística Aplicada do 

Instituto de Idiomas Yázigi, do qual Gomes de Matos foi diretor de 1966 a 1979, 

concretizando-se na elaboração de Português do Brasil para estrangeiros, publicado em 1978 

em co-autoria com S. Biazioli. Em uma análise feita há pouco mais de dez anos, comparando 

cinco livros-texto utilizados para o ensino de português como língua estrangeira, Moura 

(1989)19 revelou que Português do Brasil para estrangeiros, apesar de publicado com 

diferença de poucos anos dos demais e antes da divulgação de muitas das idéias que viriam a 

nortear o ensino comunicativo, foi pioneiro na abordagem sóciopragmática, oferecendo 

maiores possibilidades de desenvolver nos aprendizes a competência comunicativa pela 

ênfase dada aos usos da língua, bem como na psicolingüística, enfatizando o raciocínio e a 

criatividade. Além disso, propôs, de maneira inovadora, exercícios que despertassem o 

aprendiz para o que Gomes de Matos caracteriza como “empatia comunicativa”, uma espécie 

de “ ‘know-how’ socioafetivo” (GOMES DE MATOS, 1989, p. 14) que apenas muito 

recentemente havia começado a chamar a atenção da pedagogia de línguas, resultando num 

interesse nas relações humanas e em métodos de ensino que refletissem a preocupação com as 

relações humanas. Podem-se, assim, perceber alguns avanços com relação ao Modern 

Portuguese. Esses avanços são apresentados no Quadro I abaixo: 

 

 

 

                                                           
19 O artigo baseou-se nos dados de sua dissertação de mestrado, defendida na UFPE em 1986, procurando 
identificar aspectos psico-sócio-lingüísticos no material didático de ensino de português para estrangeiros. A 
autora examinou também cinco livros editados no exterior, que não são mencionados no artigo. Também não 
inclui o modelo de análise, dando apenas como exemplo uma das 57 perguntas usadas. 
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Quadro 1 – AVANÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS PARA O ENSINO DE PORTUGUÊS DO BRASIL 
PARA ESTRANGEIROS NA DÉCADA DE 1970  

 
Modern Portuguese 

(1971) 
Português do Brasil para Estrangeiros 

(1978) 
• inventário de construções frasais 

presumivelmente de alta freqüência de uso 
(influência do estruturalismo) 

• inventário de vocabulário supostamente 
característico de usuários de Português do 
Brasil oral culto 

• inclusão, com predominância, da 
linguagem informal 

• usos socialmente relevantes do Português 
falado do Brasil, explorando três 
possibilidades de variação: 

 formalidade 
 polidez 
 intensificação 

(influência da abordagem sociolingüística)
• exploração da “empatia” comunicativa 
• inclusão de aspectos culturais 

 

 

 

A não ser por essa manifestação, não temos conhecimento de outra tentativa, na 

década de 1970, de produção de algum método de ensino de português para falantes de outras 

línguas desvinculado do estruturalismo, tendência que marcaria fortemente, pelo menos no 

Brasil, também as publicações da década de 1980. Exemplos disso são outras três obras 

analisadas no trabalho de Moura (1989): Português para falantes de espanhol, de Lombello e 

Baleeiro (1983), Falando... lendo... escrevendo... português: um curso para estrangeiros, de 

Lima e Iunes (1981), e Português para estrangeiros, de Marchand (1984). A autora ressalta, 

porém, que a obra Tudo bem, de Ramalhete (1984), assemelha-se à de Biazioli e Gomes de 

Matos ao oferecer ao aluno maiores possibilidades de se desenvolver comunicativamente.  

Também não temos ainda nas obras do período uma clara distinção entre as que se 

dirigem a estrangeiros residentes no Brasil e aquelas dirigidas a falantes nativos de qualquer 

outra língua, aprendendo o português em seu próprio país. Essa distinção tornou-se necessária 

depois da Segunda Guerra nas organizações internacionais, como a UNESCO, para “atender a 

susceptibilidades nacionalistas em discussões sobre questões de língua” (STERN, 1983, p. 

16). Mesmo com algumas restrições, a maioria dos autores hoje entende o ensino de uma 

língua no país em que ela é tida como língua oficial (ou uma delas) a estrangeiros, imigrantes 

ou filhos de imigrantes residindo nesse país como ensino de segunda língua. Os propósitos 

seriam aqui a participação efetiva na vida social, acadêmica e/ou profissional do país. O termo 

ensino de língua estrangeira seria usado para referir-se ao ensino de uma língua que não é a 

nativa, nem uma das oficiais, de determinado país, a falantes com objetivos tão diversos como 

viajar para o exterior, ler textos técnicos em outra língua, ou comunicar-se com estrangeiros 

visitantes. Como, neste trabalho, não estão em jogo as diferentes estratégias para um ou outro 
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propósito de ensino, optamos, doravante, pela utilização do termo L2  para indicar tanto o 

ensino de segunda língua quanto de língua estrangeira (uma sugestão dada por CATFORD, 

1959, apud STERN, 1983, para contrapor o ensino de língua materna – L1 – ao ensino de 

outras línguas). 

O período pós-guerra caracterizou-se, então, não pela tão esperada revolução, já que 

muitos dos resultados foram inconclusivos, mas sim por um estágio de adaptação, 

controvérsia e experimentação, que motivou uma busca renovada por bases mais adequadas 

para o ensino de L2.  

 

 

1.3.4  A NOÇÃO DE COMPETÊNCIA COMUNICATIVA E AS NOVAS ABORDAGENS 

AO ENSINO DE L2 

 

A comunicação não é meramente um evento, algo que acontece; é funcional, 
proposital e projetada para acarretar algum efeito – alguma mudança, por mais sutil 
e inobservável – no ambiente de falantes e ouvintes. (H. DOUGLAS BROWN, 
1993, p. 231) 

 

 

Na visão panorâmica dada até agora, procuramos mostrar que diversos métodos de 

ensino de línguas estrangeiras tinham como objetivo capacitar os alunos a se comunicar 

usando a língua em estudo. Apesar disso, ao analisarmos esses métodos à luz do estado atual 

dos conhecimentos sobre ensino de L2, é impossível não constatar a visão limitada que se 

tinha sobre comunicação, já que grande parte dessas metodologias, muito mais preocupadas 

em como ensinar que em o que ensinar, ainda enfatizava o ensino de estruturas gramaticais 

e/ou de vocabulário descontextualizado (basta lembrarmos da grande queixa dos alunos do 

audiolingualismo). Como bem lembra H. Douglas Brown (1983, p. 231), a "aquisição de 

vocabulário, regras de gramática, regras de discurso e outras competências organizacionais 

resultam em nada se o aprendiz não puder aprender a usar essas formas para o propósito 

funcional de transmitir e receber pensamentos, idéias e sentimentos entre falante e ouvinte”.  

Cohen (1996, p. 383) também alerta: “o ensino de palavras e expressões de uma 

segunda língua isoladas de seu contexto sociocultural pode levar à produção de curiosidades 

lingüísticas que não atingem seu propósito de comunicação”. Deste modo, limitar o aluno de 
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L2, seja através de qual abordagem de ensino, a buscar apenas a correção lingüística significa 

certamente subdimensionar não só suas necessidades como aprendiz, mas também subestimar 

sua capacidade de aprendizagem. 

A conscientização para a seriedade dessas questões na pedagogia de línguas começou 

a tomar forma no final da década de 1960, numa resposta à teoria de Chomsky, a mesma que, 

conforme vimos no capítulo anterior, pôs por terra as noções em que se baseava o 

audiolingualismo.  

Hymes, em trabalhos publicados já em 1967, foi um dos primeiros teóricos a 

questionar a limitação da relação entre a língua e seus usuários aos aspectos puramente 

lingüísticos ou gramaticais, implicada na teoria de Chomsky, abrindo espaço para a 

sociolingüística nos estudos sobre a aquisição de L2. Para Hymes (1971, p. 4), os conceitos 

apresentados por Chomsky eram insuficientes para dar conta de problemas em que fatores 

socioculturais eram salientes, porque “a concepção idealizada [de falante-ouvinte] torna-se 

inadequada assim que é confrontada com crianças de verdade em determinado ambiente”. A 

competência lingüística de Chomsky foi interpretada por Hymes como uma competência 

gramatical, importante mas insuficiente para dar conta das necessidades de comunicação de 

um falante/ouvinte em uma comunidade de fala heterogênea, sujeito a toda sorte de limitações 

em seu nível de competência, em constante interação e, por isso mesmo, atento a uma 

variedade de aspectos socioculturais de sua língua. A esse conjunto de competências Hymes 

(1967 ss.) denominou  competência comunicativa.  

Igualmente importante nesse período de mudança de paradigmas no ensino de 

línguas é a visão sócio-semântica de Halliday, derivada da escola de Firth. Interessado na 

linguagem em sua perspectiva social, Halliday (1973) propôs uma categorização da 

linguagem em sete funções, definidas em termos de aspectos formais da língua que permitem 

a comunicação20. Sua definição de linguagem inclui a noção de potencial de significado, os 

conjuntos de opções de significados, derivados da estrutura social, disponíveis ao falante-

ouvinte numa dada situação. Essa abordagem funcional à descrição de línguas, além de ajudar 

a refinar o conceito de competência comunicativa, influenciou, posteriormente, a organização 

de programas de ensino com base nos usos sociais da linguagem, fundamental para o ensino 

comunicativo de línguas. 

                                                           
20 Em Explorations in the function of language (1973), Halliday delineia as seguintes funções da linguagem: 
instrumental, regulatória, representacional, interacional, pessoal, heurística e imaginativa.  
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Halliday e Hymes, assim, forneceram as bases necessárias para a formação de  

 

um arcabouço teórico que brote de uma visão sociolingüística de 
conhecimento e comunicação, em que fatores contextuais ou ambientais que 
limitam a competência, ou que estão envolvidos no desenvolvimento da 
competência comunicativa ou na realização do potencial de significado, 
sejam predominantemente socioculturais. (Munby, 1978, p. 21) 

 

 

É interessante observar que nem Hymes, nem Halliday (e nem Chomsky antes deles) 

tinham uma preocupação com o ensino de L2. A pertinência das questões por eles levantadas, 

no entanto, suscitou a reflexão de vários lingüistas e teóricos contemporâneos, bem como de 

professores de línguas e educadores, levando-os a aproveitar os resultados obtidos. Em 

conseqüência, diversos autores apresentam outros conceitos de competência comunicativa, 

especialmente durante a década de 70 (CAMPBELL e WALES, 1970; SAVIGNON, 1972; 

MUNBY, 1978; CANALE e SWAIN, 1980), com importantes reformulações a partir da 

década de 80. Todos esses conceitos, ora complementares, ora divergentes, postulam a 

necessidade de incluir aspectos mais ligados às regras de uso da língua (como 

aprofundaremos em 2.3).  

A noção de competência comunicativa, assim, ao mesmo tempo em que respondeu 

aos anseios da comunidade de teóricos no campo dos estudos da linguagem e de profissionais 

da área de ensino, acabou ditando a necessidade de reformulação dos métodos de ensino 

disponíveis e o conseqüente desenvolvimento de uma abordagem comunicativa ao ensino de 

línguas estrangeiras, introduzindo no cenário as categorias de noções e funções e o conceito 

de nível limiar de proficiência lingüística. 

 

 

1.3.4.1 O conceito de nível limiar 

 

 

Pesquisas conduzidas pelos muitos estudiosos envolvidos no Council of Europe 

Modern Languages Project (“Projeto de Línguas Modernas do Conselho da Europa”), com o 

objetivo investigar a exeqüibilidade de um sistema de créditos para aprendizagem de línguas 

por adultos na Europa, desenvolveram “instrumentos conceptuais e de planejamento para 
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auxiliar os professores e planejadores de cursos a analisar as necessidades dos aprendizes sob 

sua responsabilidade e estabelecer, consciente e explicitamente, objetivos de aprendizagem 

adequados” (VAN EK e TRIM, 1991, p. 1). Apesar do grande número de pessoas interessadas 

ou efetivamente envolvidas no aprendizado de uma língua estrangeira e da variedade de 

objetivos e necessidades individuais, foi possível identificar um objetivo amplo, aplicável ao 

que seria o maior grupo de potenciais aprendizes adultos, aqueles que pretendiam ser capazes 

de “comunicar-se não profissionalmente com falantes de línguas estrangeiras em situações 

cotidianas, sobre tópicos de interesse geral”, não apenas sobrevivendo, lingüisticamente 

falando, “como turistas em um país estrangeiros”, mas também desenvolvendo “a habilidade 

de estabelecer e manter relações sociais, por mais superficiais que sejam” (VAN EK, 1976, p. 

2).  

Essa tentativa de definir, para esse grupo de aprendizes, um patamar mínimo de 

conhecimentos e habilidades para o que eles precisariam fazer na língua estrangeira resultou 

na especificação do que ficou conhecido como Nível Limiar (“Threshold Level”), publicado 

primeiramente em 1975 sob a coordenação de Jan van Ek, com exemplificação para a língua 

inglesa. O Nível limiar sistematiza uma variedade de situações cotidianas, tópicos, funções e 

noções essenciais para um aprendiz que tenha como objetivo usar o inglês a fim de operar 

independentemente na comunicação diária (o que corresponderia a um nível de proficiência 

mínimo), e apresentando seus expoentes lexicais e gramaticais. No ano seguinte, foi publicada 

a sistematização de Daniel Coste et al. para a língua francesa, Un niveau seuil (1976), sendo 

seguida pelas do alemão e do espanhol. A versão para o português, de 1988, é também 

intitulada Nível limiar. 

Wilkins (1976) baseou-se nos trabalhos do Conselho da Europa, de cujas comissões 

também fez parte, para lançar uma outra proposta de sistematização, um inventário de 

categorias que serviriam como referência para a organização de programas de ensino com 

base em noções: programas nocionais (“notional syllabuses”). Um programa nocional é 

caracterizado por Wilkins como uma estratégia de ensino de línguas que busca seu conteúdo 

de ensino em uma análise inicial das necessidades do aprendiz para expressar três tipos de 

significados: conceitos ou significados conceituais (as relações de significado expressas pelas 

formas dentro das frases), incluídos nas categorias semântico-gramaticais; o significado 

modal ou modalidade (a atitude do falante com relação ao que está enunciando), incluído nas 

categorias de significado modal; e o significado funcional ou funções (o objetivo social de um 

enunciado), incluído na categoria de funções comunicativas. Em geral, funções podem ser 
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descritas como os propósitos comunicativos para os quais usamos a língua, enquanto que as 

noções são os significados conceptuais (objetos, entidades, estados de coisas, relações lógicas, 

etc.) expressos através da língua.” (NUNAN, 1988, p. 35). Wilkins alerta que, embora seja 

possível imaginar um programa somente funcional ou um programa somente conceitual, 

apenas um programa que inclua funções (e modalizações) e conceitos pode realmente ser 

chamado de nocional. 

A utilização do Nível limiar não se limitou aos trabalhos do Conselho da Europa. 

Passou em pouco tempo a nortear a elaboração de material didático, o estabelecimento de 

programas de curso e a elaboração de exames de proficiência em L2. Isso não significa, como 

alerta Nunan (1988, p. 35), que os aspectos funcionais e situacionais do uso da linguagem não 

existissem, em alguma escala, em programas anteriores, mas, sim, que, pela primeira vez, 

houve uma tentativa em larga escala de incorporar essa visão mais ampla e sistematicamente 

ao programa dos cursos de línguas, dando origem ao que ficou conhecido como programa ou 

abordagem nocional-funcional. (“functional-notional syllabus” ou “functional-notional 

approach”), a ser explorado em maior profundidade no Capítulo 2. 

Tanto os trabalhos do Conselho da Europa como os inventários de Wilkins (apesar 

das críticas por parte de outros estudiosos) serviram de origem para descrições análogas em 

outras línguas. Podemos citar aqui dois exemplos importantes para o ensino de português: o 

inventário dos Certificados Europeus de Línguas e o Inventário das Funções Comunicativas 

para um Nível Limiar de Proficiência em Português para Estrangeiros, do lingüista aplicado 

brasileiro José Carlos Paes de Almeida Filho. 

Os Certificados Europeus de Línguas, à semelhança do trabalho conduzido pelo 

Conselho da Europa, são o resultado de uma tentativa de cooperação entre diversas 

instituições européias dedicadas ao ensino de línguas estrangeira a adultos, reunidas na 

International Certificate Conference, com a finalidade de implementar currículos únicos e de 

determinar qualificações internacionalmente reconhecidas. A primeira iniciativa havia sido, 

ainda na década de 60, da Associação Alemã das Universidades Populares (DVV), com a 

adesão posterior de outras organizações internacionais voltadas para o mesmo fim. A 

“Brochura de Português” dos Certificados Europeus de Línguas foi atualizada em 1999. 

Elaborada por uma equipe de portugueses e brasileiros21, estabelece objetivos de 

aprendizagem (especificados como capacidades produtivas e receptivas) e é composta de  um 
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conjunto de seis catálogos: atos de fala, estratégias, noções, temas, vocabulário e gramática 

(tanto do discurso oral quanto do escrito). Além disso, apresenta informações sobre o Exame 

de Nível de Certificado e a forma de avaliação, com exemplos dos exames escrito e oral. Para 

referência em nosso trabalho, usamos informações constantes no Catálogo F – Actos de Fala 

(Anexo A).  

Para seu trabalho de sistematização de especificações para um nível limiar de 

proficiência de português, Almeida Filho (1989) usou como balizadores, além das 

especificações de van Ek e Wilkins, o Português Fundamental (Universidade de Lisboa) e as 

séries de livros didáticos de Rameh (1971) e Ramalhete (1984). Inclui um inventário 

gramatical (itens levantados inicialmente a partir do elenco de funções comunicativas 

previstas para as situações básicas de contato), um inventário de funções comunicativas (ver 

Anexo B) e inventário de tópicos e temas.22 A importância de um inventário dessa natureza 

para o português do Brasil reside na necessidade de “conhecer o tecido social e cultural dos 

futuros estudantes, observar sua ação mediada pela linguagem” para que esses candidatos a 

“conteúdos-insumo no programa da língua estrangeira” realmente possam contribuir na. 
preparação eficaz dos aprendizes para tarefas comunicativas reais (ALMEIDA FILHO, 1989, 

p. 64).  

Para Almeida Filho, um sistema de classificação – nomenclatura ou taxionomia – 

equivale a um conjunto de ferramentas para a constituição do objeto de estudo ou tarefa 

aplicada, bem como para o encaminhamento e soluções ou produtos do trabalho do professor 

ou do lingüista aplicado. A definição de níveis limiares de proficiência em L2 é extremamente 

vantajosa para o ensino, já que  

 

a) facilita a articulação dos diversos níveis dos programas de línguas; 

b) possibilita o estabelecimento de níveis comuns entre   

c) escolas e locais diferentes; 

d) aumenta o nível de segurança na administração de testes de rendimento e 

proficiência; e 

                                                                                                                                                                                     
21 A equipe, coordenada por Armindo José Morais, é formada por M. Fátima Viegas de Figueiredo Brauer, Maria 
José Peres Herhuth e Nair Nagamine Sommer.  
22 Mais recentemente, a equipe de Maria Tereza Camargo Biderman, da UNESP Araraquara, vem trabalhando no 
Dicionário de freqüências do português brasileiro contemporâneo, baseado num corpus formado por 6 milhões 
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e) permite a definição de objetivos iniciais e terminais no planejamento de cursos. 

 

Nesse sentido, as ferramentas nocionais-funcionais são uma decidida contribuição ao 

planejamento contemporâneo de cursos de línguas e materiais didáticos (ALMEIDA FILHO, 

1989, p. 63) e são até hoje amplamente utilizadas por profissionais do ensino de L2. 

Pode-se assim dizer que trabalhos como os de Wilkins, de van Ek e seus colegas, dos 

Certificados Europeus de Línguas e de Almeida Filho, ao sugerirem um novo critério de 

organização dos conteúdos de ensino, permitiram um ponto de interseção entre a pragmática e 

o ensino de línguas.  

* 

                                                                                                                                                                                     
de palavras, coletadas entre 1950 e 1995 (cf. Silveira, 1998), cujos dados certamente darão importantes subsídios 
para elaboradores de material didático para o ensino de PLE. 



 

 

 

2 A CONTRIBUIÇÃO DA PRAGMÁTICA PARA O ENSINO COMUNICATIVO DE 

LÍNGUAS  
 

 

2.1 Sociolingüística, pragmática e ensino de L2 
 

 

Comentamos no Capítulo 1 que os trabalhos de Hymes abriram espaço nas 

investigações sobre a aquisição de L2 para a sociolingüística, o estudo da lingua(gem) na 

sociedade, ou de como fatores sociais influenciam a estrutura e o uso da língua. De fato, 

Young (1999) aponta dois ramos da sociolingüística de especial interesse para a aquisição de 

L2: estudos sobre linguagem e cultura (como algumas culturas privilegiam certos tipos de 

linguagem sobre outros) e estudos sobre linguagem e interação (como a linguagem é usada na 

comunicação face a face). É justamente esse último que busca na pragmática fundamentação 

para poder dar conta de fenômenos de significação que extrapolam os limites da sentença para 

se concretizarem na relação entre o contexto, a língua e seus usuários. 

As raízes da pragmática encontram-se em trabalhos na área da filosofia, sociologia e 

antropologia da década de 50. No entanto, a pragmática só veio a encontrar um terreno 

propício dentro da lingüística quando esta, num gradual movimento de expansão, passou de 

uma disciplina que lidava apenas com dados físicos da fala, no início do século XX, para uma 

disciplina mais ampla, abrangendo, a partir de meados da década de 70, forma, significado e 

contexto (LEECH, 1983). É nesse sentido que Koike (1992) afirma que a pragmática serve de 

interface para várias disciplinas.  

Em seu preâmbulo histórico, Leech (1983, p. 1) lembra a tendência inicial de a 

pragmática ser tratada como um “saco de retalhos”, onde dados que escapavam à abrangência 

da gramática eram colocados e “convenientemente esquecidos”, como, por exemplo, a dêixis. 

Hoje, porém, é impossível entender a natureza da linguagem sem entender a pragmática, o 

uso da linguagem na comunicação.  
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Para Leech, a gramática (o sistema formal abstrato da linguagem, tripartido em 

fonologia, sintaxe e semântica) e a pragmática (os princípios de uso da linguagem) são dois 

domínios complementares dentro da lingüística (LEECH, 1983, p. 4). Tanto a semântica 

quanto a pragmática preocupam-se com o significado, mas sob diferentes aspectos. Enquanto 

a semântica procura responder a pergunta “O que quer dizer X?”, a pragmática procura 

responder a “O que você quis dizer com X?” (LEECH, 1983, p. 5-6). A pragmática, então, 

distingue-se da semântica por preocupar-se com o significado em relação a uma situação de 

fala, dada pela soma de cinco fatores: a) o emissor (falante/escritor) e o destinatário 

(ouvinte/leitor)22; b) o contexto de enunciação (o conhecimento prévio tanto do emissor 

quanto do destinatário); c) o objetivo do enunciado (que pode ou não carregar uma intenção 

consciente do emissor); d) um ou mais atos de fala ou atos ilocucionários, i.e., enunciados 

entendidos como uma forma de ato ou atividade (ver 2.2.1); e) o enunciado em si, o produto 

lingüístico de um ato verbal (assim como na análise semântica teríamos uma sentença) 

(LEECH, 1983, p. 13-15).  

A pragmática, então, interessa-se pelo estudo do “significado na interação, dando 

conta das diferentes contribuições tanto do falante quanto do ouvinte, bem como do 

enunciado e do contexto na produção do significado” (THOMAS, 1995, p. 23). 

Podemos ainda distinguir, segundo Leech, dentro de uma pragmática geral – o 

estudo mais abstrato das condições gerais do uso comunicativo da linguagem –, uma 

sociopragmática (a interface da sociologia com a pragmática), que dará conta de como certos 

princípios, tais como o Princípio Cooperativo e o princípio da polidez (ver 2.2.1.2 e 2.2.2, 

respectivamente) operam em diferentes culturas, comunidades de fala, situações sociais, entre 

classes sociais diferentes, e uma pragmalingüística, em que se consideram os recursos 

específicos de uma dada língua para verbalizar intenções comunicativas e a adequação do 

código lingüístico a essas intenções.  

Apesar de a maior parte da pesquisa em aquisição de L2 concentrar-se em aspectos 

formais da língua em estudo, nas últimas duas décadas cada vez mais pesquisadores têm dado 

atenção aos aspectos pragmáticos da língua do aprendiz – a interlíngua –, motivados, em 

parte,  

                                                           
22 Leech utiliza o termo destinatário (“adressee”) para referir-se ao ouvinte/leitor aqui a quem o enunciado foi 
dirigido e não alguém que acidental ou inadvertidamente ouça/leia a mensagem. Para os propósitos deste 
trabalho, sempre que usarmos tanto a expressão ouvinte como destinatário será ao ouvinte/leitor pretendido que 
estaremos nos referindo. 
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pela crença de que não se pode ter uma compreensão adequada de como as propriedades 

formais são aprendidas sem examinar a maneira como são usadas na comunicação real 

(ELLIS, 1994, p.157). Como alerta Brown (1993), o aprendizado de regras organizacionais de 

uma língua é relativamente fácil se comparado às limitações pragmáticas de produção e 

interpretação da linguagem. Isso se justifica porque, de modo geral, “a gramática pode ser 

descrita em termos de categorias distintas e determinadas”, mas “a pragmática é descrita em 

termos de valores contínuos e indeterminados” (LEECH, p. 5). Para o ensino de L2, tanto 

aspectos sociopragmáticos quanto pragmalingüísticos são de extrema importância. 

Para Kasper e Rose (1999), dois são os papéis que a pragmática desempenha no 

âmbito da aquisição de L2: em primeiro lugar, a pragmática age como uma limitação às 

formas lingüísticas e sua aquisição (como se evidencia nas visões funcionalista e 

interacionista de aquisição de L2). Em segundo, ela representa um tipo de conhecimento 

comunicativo, sendo, por isso, objeto de aprendizagem de L2, ao lado da morfossintaxe, do 

léxico e da fonologia. Assim como no caso da sintaxe ou do léxico da interlíngua, é possível 

estudar (e chegar a importantes sistematizações sobre) o uso e a aquisição do conhecimento 

pragmático em L2 (tanto sociopragmático quanto pragmalingüístico), a que chamamos de 

pragmática da interlíngua (KASPER e ROSE, 1999, p. 81).23 

Blum-Kulka (1983) comenta: 

 

Falantes nativos sabem, como parte de sua competência comunicativa, que podem 
realizar atos de fala em sua língua nativa tanto direta quanto indiretamente e que há 
certas regras pragmáticas e sociais que ditam a escolha da forma do ato de fala em 
vários contextos. Eles também conhecem os meios lingüísticos disponíveis para 
mitigar ou agravar qualquer ato de fala e assim são capazes de modular as formas se 
não atingirem a perlocução desejada. Deparados com a tarefa de aprender uma 
segunda língua, falantes esperam encontrar meios lingüísticos e regras sociais 
equivalentes na língua alvo. Uma vez que adquirem certo nível de competência 
lingüística, eles também, presumivelmente, tentarão ativar sua competência 
pragmática para atingir seus objetivos comunicativos. Neste ponto, podem 
facilmente falhar.  (p. 52-53) 

 

 

Entre os aspectos da pragmática da interlíngua que mais têm suscitado pesquisas em 

aquisição de L2 estão a produção e aquisição de atos de fala pelos aprendizes, juntamente 

com questões de polidez e adequação. São esses aspectos que exploraremos a seguir. 

                                                           
23 Ver Kasper e Rose (1999) para um levantamento dos estudos mais relevantes sobre pragmática e ensino de L2 
publicados até o presente. 
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2.2 Aspectos pragmáticos relevantes ao ensino de L2 

 

 

2.2.1 A TEORIA DOS ATOS DE FALA 

 

 

Ações (ou tentativas de ações) realizadas através de enunciados são chamadas de 

atos de fala, normalmente recebendo rótulos mais específicos, como pedido de desculpas, 

recusa, convite, promessa. Esses termos descrevem as intenções comunicativas do falante ao 

produzir um enunciado, as quais ele espera que sejam reconhecidas pelo ouvinte. Muitas 

vezes, é a natureza do evento de fala  (as circunstâncias em torno do enunciado) que 

determina que um enunciado seja interpretado como um determinado ato de fala. A 

importância disso reside no fato de que, como afirma Levinson  (1983, p. 16), só se pode dizer 

que a comunicação foi bem sucedida se houver um conhecimento mútuo das intenções 

comunicativas do falante, já que “a comunicação envolve as noções de intenção e agência, e 

somente das inferências intencionalmente transmitidas pode-se dizer que foram 

comunicadas”. 

Os primeiros estudos sobre atos de fala foram realizados no âmbito da filosofia da 

linguagem por John Langshaw Austin, em uma série de conferências reunidas e publicadas 

postumamente em How to do things with words (1962).24 Austin concluiu que em muitos 

enunciados, com ou sem a presença de verbos performativos – aqueles cuja enunciação 

corresponde diretamente à realização de uma ação (como, por exemplo, a ação de prometer, 

realizada através do verbo prometer  em  “eu prometo”) – há tanto um elemento de “fazer” 

quanto um elemento de “dizer”, o que o levou a distinguir as três dimensões dos atos de fala 

que hoje conhecemos. Uma ação realizada através da produção de um enunciado consistirá, 

assim, de três atos relacionados: um ato locucionário (a produção de uma expressão 

lingüística com um significado proposicional), um ato ilocucionário (o desempenho de uma 

função lingüística particular) e um ato perlocucionário (o efeito que esse ato causará sobre o 

interlocutor). Na grande maioria das vezes, ao produzirmos um enunciado para um 

                                                           
24 “Como fazer coisas com as palavras”,  traduzido para o português e publicado sob o título de Quando dizer é 
fazer (1990). 
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interlocutor em uma situação de interação (quer oralmente, quer por escrito), temos um 

propósito em mente, ou seja, esperamos que esse enunciado cumpra uma determinada função 

social: esta função é a  força ilocucionária de um ato de fala. Na literatura atual sobre o 

assunto, o termo “ato de fala”, via de regra, é interpretado como sinônimo de força 

ilocucionária. É por isso que podemos dizer que o ato de fala é uma unidade funcional na 

comunicação (COHEN, 1996, p. 384): é através de sua força ilocucionária (e de seu 

conseqüente efeito perlocucionário) que a comunicação se garante. 

Para que um ato de fala seja reconhecido da forma como o enunciador pretendia, 

porém, Searle (1969, 1979) sugeriu que é necessário que ele se dê dentro de certas 

circunstâncias adequadas, chamadas por ele de condições de felicidade. Essas condições de 

felicidade seriam de quatro tipos: 

a) De conteúdo proposicional. O conteúdo do enunciado precisa estar relacionado 

ao ato ilocucionário pretendido. Ou seja, o significado da proposição tem que ter 

relação com o que realmente se deseja enunciar. “Os morangos estão na 

geladeira”, por exemplo, não poderá ser usado para dar os parabéns a alguém por 

seu aniversário, a menos que seja uma espécie de código previamente acordado 

entre os interlocutores. 

b) Preparatórias. A relação entre falante e ouvinte, bem como as intenções de cada 

um, determinam, a priori, que ato ilocucionário pode ser realizado em dado 

contexto. “Prometo lhe dar um aumento”, por exemplo, não poderá ser um 

enunciado bem sucedido se não for proferido por um empregador, ou alguém que 

contrate os serviços de outrem, a seu empregado, ou a um contratado, e sem que 

ele disponha da provisão de fundos necessária para tal. 

c) De sinceridade. O enunciado expressa a intenção genuína do falante, ou seja, seu 

estado psicológico na realização do ato ilocucionário. Fazer uma promessa, por 

exemplo, com as palavras “Devolvo seu livro amanhã, sem falta”, só conta como 

um ato ilocucionário bem sucedido se o enunciador realmente tiver a intenção de 

devolver o livro no dia seguinte, pois dizer isso conta como a intenção sincera de 

fazer o que foi dito. Na verdade, quando há a percepção de que a condição de 

sinceridade não foi observada, o efeito perlocucionário geralmente não se 

verifica. É o caso, por exemplo, de ameaças feitas sem a séria intenção de serem 
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cumpridas (ex.: “Na próxima vez você vai para fora da sala”, dito pela quinta vez 

pela professora ao aluno que não pára de incomodar na aula). 

d) Essencial. O proferimento do enunciado modifica o estado das coisas, e por isso 

deve estar em concordância com o conteúdo proposicional, o contexto e as 

intenções do falante. Ao realizar uma promessa, como os exemplos dados em b) 

ou c), o enunciador passa de um estado de não obrigação para um estado de 

obrigação pelo comprometimento com uma ação futura que o ato da promessa 

implica. 

 
Para Searle (1969, 1979), a não observância (intencional ou não) das condições de 

felicidade acarretará a inadequação do ato ilocucionário, comprometendo o sucesso de sua 

realização (o que Austin chamou de malogro ou infelicidades).25 

 

 

2.2.1.1 Classificação dos atos de fala 
  

 

Vários autores, além de Austin e Searle (por exemplo LEECH, 1983; LEVINSON, 

1983), procuraram oferecer uma classificação – ou taxionomia – de atos ilocucionários, seja 

relacionando as categorias ilocucionárias à existência de verbos performativos ou não. Essas 

categorias são tentativas de agrupar, segundo algum critério, as funções ilocucionárias, i.e., as 

funções sociais da linguagem. Dessa forma, temos listas de macrofunções, como as de Searle 

e Leech, e listas mais detalhadas, como os inventários de noções e funções a que nos 

referimos no capítulo anterior. A taxionomia mais difundida, apesar das limitações apontadas 

por outros autores, ainda é a de Searle (1979), originalmente publicada em 1975. Para este 

trabalho, também consideraremos a taxionomia de Leech, já que, por tomar como critério de 

classificação os objetivos sociais da linguagem, ela nos permite uma importante associação a 

questões pragmáticas relevantes ao ensino de L2. 

O sistema geral de classificação proposto por Searle (1979) lista cinco tipos de 

funções realizadas através de atos de fala. Essas funções, a fim de satisfazer as condições de 

felicidade, são expressas em enunciados com um determinado conteúdo proposicional, 
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estabelecendo uma direção de adequação entre as palavras e o mundo, e expressando um 

estado psicológico do falante S em relação a uma situação X. Desse modo, os atos de fala 

podem ser classificados em: declarativos, assertivos26, expressivos, diretivos e comissivos. 

 

a) Declarativos. Temos atos de fala declarativos nos casos em que o estado de 

coisas representado na proposição expressa é realizado ou provocado pelo 

dispositivo indicador da força ilocucionária. A realização bem sucedida de um 

dos membros dessa categoria ocasiona a correspondência entre o conteúdo 

proposicional e a realidade, por isso a direção de adequação é do mundo para as 

palavras. Ex.: Quando o juiz profere a sentença “Declaro o réu culpado”, o réu 

passa a ser culpado. Na maioria dos casos, para que essa realização seja bem 

sucedida, é necessário que haja uma instituição extra-lingüística (em nosso 

exemplo, a lei, a corte, o tribunal, o julgamento) e que o falante e o ouvinte 

ocupem lugares específicos dentro dessa instituição (juiz e réu).27  Outros 

exemplos clássicos desta categoria são batizar, demitir, casar, declarar guerra.  

b) Assertivos. Os atos de fala incluídos nesta categoria têm em comum o propósito 

de expressar uma proposição verificável em termos de verdade/falsidade sobre 

um estado de coisas, comprometendo o falante com a verdade dessa proposição 

(em diferentes graus, até mesmo zero). A direção de adequação é das palavras 

para o mundo e o estado psicológico expresso pelo falante S é a crença (em 

diferentes graus) na proposição que representa a situação X. São exemplos desta 

categoria afirmar, concluir, jurar, reclamar.  

c) Expressivos. O objetivo ilocucionário desta categoria é expressar o estado 

psicológico especificado na condição de sinceridade sobre um estado de coisas 

dado no conteúdo proposicional. Não há direção de adequação, porque o falante 

não está nem tentando fazer as palavras se adequarem ao mundo nem o mundo às 

palavras: a verdade da proposição expressa é pressuposta. Os paradigmas dos 

                                                                                                                                                                                     
25 Austin descreveu seis tipos diferentes de malogro possíveis, que não são aqui citados por não serem centrais 
para nosso estudo. 
26 Na publicação de 1975, Searle havia denominado essa categoria de “representativos”. 
27 Cabe ressaltar que Searle (1979) avançou em suas considerações sobre os declarativos, considerando-os uma 
classe muito especial de atos de fala e sugerindo, não só nessa como em outras categorias, correções ao que 
considerou falhas encontradas na teoria de Austin.  
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verbos expressivos são agradecer, dar os parabéns, felicitar, pedir desculpas, 

dar os pêsames, dar as boas-vindas. 

d) Diretivos.  O objetivo ilocucionário comum aos atos diretivos consiste no fato de 

que são tentativas (em diferentes graus) do falante de conseguir que o ouvinte 

faça alguma coisa. O conteúdo proposicional é sempre que o ouvinte realize uma 

ação futura. A direção de adequação é do mundo para as palavras e a condição 

de sinceridade é o desejo de S por uma situação X.  

e) Comissivos. Nesta categoria, Searle inclui os atos ilocucionários que têm como 

objetivo comprometer o falante (em diferentes graus) com algum rumo de ação 

futura. A direção de adequação é a mesma que nos diretivos, do mundo para as 

palavras. No entanto, no caso dos diretivos, temos uma espécie de pedido para o 

outro – o ouvinte –, enquanto que nos comissivos temos uma espécie de pedido 

do falante para si mesmo.  

 
 

Yule (1996) propõe um esquema didático para representar a taxionomia de Searle 

(1979). Como numa matriz de relações, oferece uma descrição da função desempenhada por 

cada tipo de ato de fala, apontando a direção de adequação ou propósito de cada um deles. 

Estabelece também a relação entre o Falante S e a Situação X, que, de certa forma, sumariza a 

função e a direção de adequação do ato de fala. Através desse esquema, apresentado no 

Quadro 2, a seguir, o autor logra fazer uma comparação entre os diferentes atos de fala, suas 

funções, propósitos e relações entre falante e situação. É importante ressaltar que, no ato de 

fala expressivo, a direção de adequação é dada pelo próprio Yule (1996), constituindo uma 

contribuição à teoria, já que Searle (1979) afirmou não haver direção. 

 

 
Quadro 2 – CARACTERÍSTICAS DOS ATOS DE FALA SEGUNDO A TAXIONOMIA DE SEARLE 

(traduzido e adaptado de Yule, 1996, p. 55) 
 

Tipo de  
ato de fala Descrição da função Direção ou propósito Relação Falante S 

/ Situação X 
Declarativo Modifica o estado das coisas 

através do enunciado 
As palavras modificam o mundo  

S causa X 
Assertivo  Expressa uma representação do 

mundo e a crença do falante na 
verdade da proposição 

 
Faz as palavras adequarem-se ao 
mundo 

 
S acredita que X

  



 60

Expressivo  Enuncia aquilo que o falante 
sente 

Faz as palavras adequarem-se ao 
mundo 

S sente X 

Diretivo É usado para fazer com que 
alguém faça alguma coisa 

Faz o mundo adequar-se às 
palavras 

S quer X 

Comissivo Expressa comprometimento 
futuro do falante 

Faz o mundo adequar-se às 
palavras 

S pretende X 

 
 

 
 

A crítica de Leech (1983) à taxionomia de Searle baseia-se na alegação de que  essa 

classificação não toma por base critérios uniformes. Assim, propõe outra classificação, 

usando como critério o objetivo social de estabelecer e manter a civilidade, apresentando 

quatro categorias de funções ilocucionárias: 

 

a) competitivas, em que o objetivo ilocucionário compete com o objetivo social 

(ex.: ordenar, pedir, exigir); 

b) conviviais (ou de convivência), em que o objetivo ilocucionário vai ao encontro, 

i.e., a favor do objetivo social (ex.: oferecer, convidar, agradecer);  

c) colaborativas, em que o objetivo ilocucionário é indiferente ao objetivo social 

(ex.: afirmar, relatar, anunciar); e  

d) conflitivas, em que o objetivo ilocucionário vai diretamente de encontro ao 

objetivo social (ex.: ameaçar, acusar, amaldiçoar).   

 

Leech identifica nos diretivos de Searle (aos quais prefere chamar, por questões de 

clareza, de impositivos) uma função competitiva, ao mesmo tempo em que atribui uma função 

convivial aos comissivos e a muitos dos expressivos. Essas identificações serão importantes 

para a associação do princípio de polidez  às categorias de atos de fala. 

 

2.2.1.2 Atos de fala diretos e indiretos e o Princípio Cooperativo de Grice 
 

 

Searle (1975) propôs que, sempre que houver uma relação direta entre a forma (tipo 

de sentença) e a função de um enunciado (sua força ilocucionária), teremos um  ato de fala 

direto. Declarativos e representativos, por exemplo, são geralmente produzidos em forma de 

asserções; diretivos, na forma imperativa. Nos casos em que não há essa relação direta entre 
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estrutura e função do enunciado, teremos a realização de um  ato de fala indireto. O 

enunciado Júlia está? 28, por exemplo, tem um significado literal, uma indagação sobre o fato 

de alguém chamado Júlia estar ou não naquele local, mas pode ter outros sentidos: se dito ao 

telefone, por exemplo, esse enunciado é provavelmente um pedido para que Júlia seja 

chamada para atender o telefone. Assim, atos de fala indiretos têm um significado literal e 

pelo menos um significado indireto. 

Na conversação normal, atos de fala sempre vêm em algo que se convencionou 

chamar pares adjacentes29  ou  pares conversacionais, seqüências de turnos altamente 

padronizadas quanto à sua estruturação, conforme explica Marcuschi (1986), que, devido à 

contigüidade e ao tipo de relação entre elas existente, permitem aos participantes coordenar as 

tomadas de turno, a introdução e a mudança de tópicos, a abertura e o fechamento da 

conversação. Por isso, é necessário que o ouvinte não só compreenda a força ilocucionária do 

ato de fala, mas também decida a qual dos sentidos desse ato deverá responder.  

A compreensão que um ouvinte terá da força ilocucionária de um ato de fala é de 

certa forma explicada por Grice (1975) através da noção de implicatura conversacional. Para 

Grice (1975), os participantes de uma conversação partilham do conhecimento de que um 

diálogo, para ser entendido como tal, não é uma sucessão de enunciados desconexos, mas sim 

de “esforços cooperativos”, nos quais cada participante reconhece “em alguma medida, um 

propósito comum ou um conjunto de propósitos, ou, no mínimo, uma direção mutuamente 

aceita” (Grice, 1975, p. 86)30. Grice chama o princípio geral que rege a conversação de 

Princípio Cooperativo (ou de Cooperação), que, em termos gerais, reza que cada participante 

deve dar “sua contribuição conversacional tal como requerida, no momento em que ocorre, 

pelo propósito ou direção do intercâmbio conversacional em que está engajado”. Grice (1975) 

propõe ainda quatro máximas e submáximas (ou postulados conversacionais) que compõem o 

Princípio Cooperativo:  

 

a) da quantidade (faça sua contribuição tão cooperativa quanto necessário, não 

mais, não menos);  

                                                           
28 Este exemplo é fornecido por Clark (1979). 
29 Termo introduzido por Schegloff, 1972 (apud Marcuschi, 1986). 
30 Usamos nesta e nas seguintes citações a Grice a tradução feita por João Wanderley Geraldi, publicada em 
Dascal (1982). 
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b) da qualidade (não diga o que você acredita ser falso, nem algo para o qual lhe 

faltam evidências);  

c) da relação (seja relevante); e  

d) do modo (evite obscuridade de expressão e ambigüidades; seja breve e 

ordenado).  

 

Ao violar um desses postulados, intencionalmente ou não, um falante estará 

fornecendo, além do significado literal, um outro significado implicado (mas não logicamente 

implicado) a que Grice (1975) denomina implicatura conversacional e para cuja dedução 

oferece o seguinte cálculo: 

 
(. . .) Para deduzir que uma implicatura conversacional determinada se faz presente, 
o ouvinte operará com os seguintes dados: (1) o significado convencional das 
palavras usadas, juntamente com a identidade de quaisquer referentes pertinentes; 
(2) o Princípio de Cooperação e suas máximas; (3) o contexto, lingüístico, da 
enunciação; (4) outros itens de seu conhecimento anterior; e (5) o fato (ou fato 
suposto) de que todos os itens relevantes cobertos por (1)-(4) são acessíveis a ambos 
os participantes, e ambos sabem ou supõem que isto ocorra. Um padrão geral para a 
dedução de uma implicatura conversacional pode ser formulado assim: ‘Ele disse 
que p; não há nenhuma razão para supor que ele não esteja observando as máximas 
ou pelo menos o Princípio de Cooperação; ele não poderia estar fazendo isso a não 
ser que ele pense que q; ele sabe (e sabe que eu sei que ele sabe) que posso ver que a 
suposição de que ele pensa que q é necessária; ele não deu qualquer passo para 
impedir que eu pensasse que q; ele tem a intenção de que eu pense, ou pelo menos 
quer deixar que eu pense q; logo, ele implicou que q’. (GRICE, 1975, p. 92-93) 

 
  

Leech (1983) concorda com Searle (1979) que as implicaturas conversacionais são 

necessárias exatamente para explicar aquele tipo de enunciado em que o falante parece querer 

dizer mais do que diz (na definição de Searle, um ato de fala indireto). No entanto, sugere que 

não é necessário fazer uma distinção entre atos de fala diretos e indiretos, postulando que, a 

partir de uma análise de meios-fins (i.e., que meios lingüísticos são utilizados pelo falante 

para atingir determinados fins), todo ato de fala é indireto: “ ‘ilocuções indiretas’ são 

simplesmente ilocuções que são mais indiretas que outras; a indiretividade é uma questão de 

gradação” (LEECH, 1983, p. 38). É impossível não partilhar da idéia de que pode haver 

diferentes graus de indiretividade – e que, quanto maior essa for, maior será o caminho 

inferencial a ser percorrido pelo ouvinte ao tentar decifrar as intenções comunicativas do 

falante. Para os propósitos deste trabalho, porém, em consonância com outros autores, 

manteremos a distinção inicialmente feita por Searle. 
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2.2.1.3 Propriedades dos atos de fala indiretos 

 

 

Clark (1979) apresenta as seis principais propriedades dos atos de fala indiretos, 

reunidas a partir da literatura da filosofia e da lingüística sobre o assunto. 

 

1) Multiplicidade de sentidos. Atos de fala diretos pretendem ter apenas um 

significado ou força ilocucionária, M1, geralmente chamado de significado literal 

ou direto do falante. Mas atos de fala indiretos sempre têm um sentido adicional, 

M2, ou mais, geralmente chamado de significado indireto ou transmitido 

(“conveyed meaning”). M1 e M2 não são dois significados de uma mesma 

sentença, mas sim duas partes daquilo que o falante quer dizer ao enunciar essa 

sentença em determinada ocasião. Na terminologia de Grice, são o significado do 

falante (“speaker meaning”). 

2) Prioridade lógica dos sentidos. Os vários sentidos de um ato de fala indireto não 

são transmitidos paralelamente, mas formam uma cadeia de significados em que 

M1 é logicamente prioritário a M2 (ou M2 é contingente a M1). 

3) Racionalidade. A contingência lógica entre os dois significados de um ato de 

fala indireto tem uma base racional, no sentido de que tanto o falante como o 

ouvinte precisam mutuamente compartilhar certo conhecimento anterior, além de 

o falante precisar respeitar, primeiramente, certas convenções sobre o uso de 

sentenças na realização de atos de fala diretos, para então acreditar que o ouvinte 

poderá inferir tanto M1 como M2. 

4) Convencionalidade. Parte dessa mesma racionalidade tem a ver com convenções 

sobre quais sentenças podem ser usadas para quais atos de fala indiretos. As 

convenções podem ser de dois tipos: convenções de meio, que especificam o 

dispositivo semântico pelo qual um ato de fala indireto pode ser realizado, e 

convenções de forma, ou idiomatismo (construções próprias de uma determinada 

língua), que especificam as escolhas lexicais mais adequadas a um determinado 

ato de fala indireto. 
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5) Polidez. Para Clark, talvez o maior motivo para a ocorrência de atos de fala 

indireto seja a (necessidade da) polidez. Um exemplo disso são pedidos: se 

realizados como atos diretos, pressupõem certo grau de superioridade do falante 

sobre o ouvinte. Ao realizar o pedido como um ato de fala indireto, o falante 

oferece (ou parece oferecer) opções ao ouvinte, menos impositivas, para que ele 

possa escolher alguma forma de responder que preserve sua face (ver definição 

adiante). 

6) Propósito. Todos os atos de fala têm o propósito de causar no interlocutor um 

determinado efeito. O falante tem uma meta a atingir, formula planos para atingi-

la e seleciona seus atos de fala como parte desses planos. Os ouvintes devem 

inferir a intenção do falante comunicada através do atos de fala, em parte 

reconhecendo essas metas e planos e os papéis que os atos de fala desempenham 

dentro desses planos. 

 

Em uma situação de interação face a face, a conversação entre os sujeitos, como já 

mencionamos, consistirá normalmente numa série de turnos alternados, em uma ou mais 

seqüências de movimentos31 coordenados e cooperativos. Nesse sentido, teremos uma 

seqüência de atos de fala e suas respostas, que, por sua vez, também consistirão em um ato de 

fala. As respostas a atos de fala (diretos ou indiretos) podem ser, segundo Clark (1979), 

basicamente de três tipos: esperadas, cooperativas mas inesperadas e não cooperativas.  

Analisando respostas esperadas a atos de fala indiretos, Clark (1979) identificou sete 

propriedades principais. Cada significado do ato de fala indireto do falante tem como 

contrapartida um movimento na resposta do ouvinte, o que pode gerar uma resposta com 

múltiplos movimentos, com diferentes funções: movimentos preliminares, que não são 

necessários, mas garantem a continuidade da interlocução até que a resposta esperada seja 

dada; movimentos esperados, que lidam diretamente com o significado do ato de fala; e 

movimentos adicionais, que acrescentam informações não esperadas ou não necessárias (e 

que, por sua vez, podem requerer outras respostas).  

Pelo que Clark (1979) chama de “regra do movimento mínimo”, há somente um tipo 

de movimento que pode ser selecionado como uma resposta esperada composta por um único 

movimento: o que lida, direta ou indiretamente, com todos os significados do ato de fala 
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indireto, respondendo ao significado final da cadeia de significados. Quando há dois ou mais 

movimentos numa resposta a um ato de fala, sua ordenação cronológica normalmente segue a 

ordem lógica dos significados correspondentes do ato de fala que os originou. Se houver 

qualquer inversão nessa ordem, e se essa ordem inversa ainda fizer sentido, deve haver algum 

motivo especial por parte do ouvinte que produz os movimentos, transformando-os, assim, em 

movimentos adicionais. 

Experimentos realizados por outros pesquisadores, como relata Clark (1979), 

demonstram que respostas de dois movimentos tendem a ser consideradas mais polidas que 

respostas de um único movimento. Além disso, as respostas a atos de fala indiretos (bem 

como aos diretos) tendem a ser altamente elípticas. E, por fim, assim como um falante espera 

que o ouvinte compreenda o significado literal e o(s) significado(s) pretendido(s) de seu ato 

de fala indireto, ele também espera que o ouvinte lide com todos esses significados em sua 

resposta. Por isso costuma-se afirmar que atos de fala indiretos e suas respostas esperadas 

constituem um tipo especial de par adjacente. Exemplos típicos de pares adjacentes são 

pergunta e resposta, convite e aceitação (ou recusa), acusação e defesa (ou justificativa), 

pedido de desculpas e perdão. 

                                                                                                                                                                                     
31  “Move”, termo cunhado por Goffman, 1976 (apud Clark, 1979). 
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2.2.1.4 Algumas ressalvas à teoria dos atos de fala 

 

 

As conclusões a que chegou Clark (1979) a respeito dos atos de fala indiretos podem 

ser contestadas por outras teorias e estudos, que lançam mão de outros pressupostos para dar 

conta de questões como a indiretividade. Um exemplo é a Teoria da Relevância de Sperber e 

Wilson (1986), muitas vezes compreendida como uma consolidação da teoria das máximas 

conversacionais de Grice (MATTHEWS, 1997, p. 317). A teoria 

 
propõe um modelo de processamento de informações que privilegia o caráter 
basicamente inferencial não-demonstrativo da compreensão, ou seja, trata-se de um 
processo inferencial que é espontaneamente realizado pelos seres humanos como 
uma forma de conjectura, cognitivamente restringida, a ser julgada como bem-
sucedida, malsucedida ou mais ou menos eficiente. (SILVEIRA e FELTES, 1997, p. 
13-14) 

 

 

Implicações contextuais, tolerância à vaguidade e a própria relevância constituiriam, 

segundo essa teoria, elementos fundamentais para explicar a comunicação humana.  

Ainda outro olhar é trazido pelos estudiosos do ensino e aprendizagem de L2. 

Segundo Hatch (1983), muitos autores advogam a universalidade do atos de fala e dos 

eventos de fala. Diversas pesquisas mostram32, porém, que nem sempre as dificuldades de 

interpretação e realização de atos de fala por aprendizes de L2 estão relacionadas à 

diretividade do ato, à sua clareza ou simplicidade. Um motivo para isso é que “o 

comportamento sociolingüístico é altamente padronizado e reflete fortemente a estrutura 

social da sociedade na qual ele ocorre” (WOLFSON, 1983, p. 9). 

As convenções pragmáticas da lingua(gem) são às vezes difíceis de aprender por 

causa da disparidade entre as formas e as funções lingüísticas. Os aprendizes de L2 precisam 

compreender o objetivo da comunicação, desenvolvendo uma consciência sobre qual é o 

propósito de um ato comunicativo e como atingir esse propósito através de formas lingüísticas 

(BROWN, 1993, p. 232).  

                                                           
32 Além de Hatch, ver Ellis (1994) para um levantamento dos estudos sobre atos de fala mais relevantes para a 
aquisição de L2 publicados até o presente. 

  



 67

Deste modo, podemos observar que a pedagogia de línguas tem recebido, desde a 

década de 1960, muitas contribuições oriundas dos estudos lingüísticos, dentre os quais se 

destacam os estudos pragmáticos. É inegável a importância da utilização de noções que se 

originaram da teoria dos atos de fala – mesmo que contestadas –, aliada aos resultados dos 

vários estudos sobre a sua aquisição em L2, quer do ponto de vista da percepção, quer da 

produção. Em primeiro lugar porque a necessidade de estabelecer parâmetros confiáveis para 

a análise dos aspectos relevantes da aquisição obriga a uma investigação em L1 que talvez 

não viesse a ocorrer de forma independente, contribuindo na identificação dos múltiplos 

objetivos do uso da linguagem. Em segundo lugar porque, como diz Cohen (1996), mesmo 

que seja impossível, ao longo de um curso de línguas contemplar todas as facetas de cada ato 

de fala possível de ser realizado na L2, há evidências de que, ao dar aos aprendizes alguns 

insights selecionados relacionados à compreensão e produção de atos de fala, podemos estar 

fornecendo-lhes “informações valiosas que provavelmente não adquiririam sozinhos” 

(COHEN, 1996, p. 383). Assim, mais importante que buscar uma teoria ou taxionomia 

perfeita é reconhecer o impacto da teoria dos atos de fala sobre o pensamento a respeito da 

linguagem, sua análise e seu ensino. 

 

 

2.2.2 A TEORIA DA POLIDEZ 

 

 

Mesmo sendo o conceito de Princípio Cooperativo reconhecidamente válido e 

aplicável à interação face-a-face, ele não é suficiente, como alerta Leech (1983, p. 80), para 

explicar por que as pessoas, na maioria das vezes, parecem “não cooperar”, claramente 

violando as máximas de relevância ou modo, por exemplo, ao serem extremamente indiretas 

quando tentam transmitir o que querem dizer. Tampouco dá conta da relação entre sentido e 

força ilocucionária quando se consideram sentenças não declarativas. É nesse cenário que se 

torna importante a polidez.  

Mais do que uma questão de “ser civilizado” ou bem educado, formas de polidez são, 

para Goody (1978, p. 6), uma resposta ao problema da possibilidade de ameaçar um 

interlocutor e assim colocar a perigo o sucesso da realização de um ato de fala. Por ameaça 

não se deve aqui entender uma promessa de castigo ou uma forma de intimidação. Qualquer 
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maneira de desestabilizar um dos interlocutores pode ser uma forma de ameaça à interação 

bem sucedida. 

Para a formulação de uma teoria da polidez, Brown e Levinson (1978, p. 63-73) 

postularam a existência de uma “pessoa-modelo” MP33, um falante fluente de uma língua 

natural e um “membro adulto competente” de uma comunidade lingüística que, em diferentes 

momentos, assume o papel de falante S (emissor do enunciado/escritor) ou de destinatário H 

(o ouvinte/leitor a quem realmente foi dirigido o enunciado)34 e que é dotado de duas 

propriedades especiais: racionalidade e face. Por racionalidade os autores entendem uma 

forma de raciocínio que permitirá à MP buscar meios que a levarão até os fins desejados. Por 

face35 entende-se um conjunto de desejos básicos que só podem ser satisfeitos pelas ações 

(incluindo expressões de desejo) de outros. Assim, a face é algo dotado emocionalmente, que 

deve ser constantemente levado em consideração durante a interação, já que pode ser mantida 

ou perdida, ignorada ou realçada. Por causa dessa vulnerabilidade mútua, e porque cada 

membro sabe que cada outro membro também o deseja, geralmente será de interesse de duas 

MP manter, pelo menos parcialmente, as faces umas das outras – por isso a necessidade de 

cooperação e a pressuposição da cooperação do outro.  

 

 

2.2.2.1 Atos ameaçadores à face – FTAs 

 

 

Toda MP tem uma face positiva e uma face negativa. A face negativa é o desejo que 

cada MP tem de que suas ações não sejam impedidas pelos outros. Já a face positiva é o 

desejo que a MP tem de que seus desejos sejam desejáveis por pelo menos alguns outros 

(incluindo aí o desejo de ser ratificado, compreendido, aprovado). 

                                                           
33 Embora a pragmática preocupe-se com o significado em uso concreto, esta abstração, em ciência, é necessária 
para que se possa teorizar. À medida que a teoria for exposta, o leitor perceberá a facilidade de identificar essa 
pessoa-modelo com suas manifestações concretas. 
34 A manutenção das iniciais do inglês S  para “speaker”, H para “hearer”, MP para model-person e FTA para 
face-threatening act (apresentado adiante) é proposital, para não dificultar a consulta do leitor às obras originais. 
35 Optei, como outros autores de língua portuguesa, a utilizar o termo “face”, homógrafo ao original em inglês, 
embora seja possível encontrar também a tradução rosto. 
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Alguns atos, verbais ou não-verbais, por sua natureza, são contrários aos desejos da 

face do destinatário e/ou do falante e, por isso, intrinsicamente ameaçam a face. São os 

chamados atos ameaçadores à face (“face-threatening acts” – FTA). 

FTAs podem ser ameaçadores tanto à face do ouvinte como à face do falante. Entre 

os FTAs que ameaçam principalmente a face do ouvinte encontramos: 

 

a) os atos ameaçadores à face negativa do ouvinte H, que indicam que o falante S 

não tem intenção de evitar o impedimento da liberdade de ação de H, como é o 

caso de ordens, pedidos, sugestões, conselhos, lembretes, ameaças, desafios, em 

que S insta H a agir de alguma forma; ou de ofertas e promessas, em que a 

proposta de ação de S obriga H a uma tomada de posição (aceitação ou recusa); 

ou ainda de elogios e expressões de emoção negativa, que podem indicar a 

cobiça ou intenção de S de prejudicar H ou algum de seus bens, obrigando-o a se 

proteger; e 

b) os atos ameaçadores à face positiva do ouvinte H, que indicam potencialmente 

que o falante S não se importa com os sentimentos ou desejos de H, incluindo os 

que mostram que S tem uma avaliação negativa de algum aspecto da face 

positivo de H, como expressões de desaprovação, crítica, contradições, 

discordância, e aqueles que mostram que S não se importa ou é indiferente com a 

face positivo de H, como expressões de emoções violentas, interrupções, 

mudança de assunto, abordagem de tópicos tabu ou polêmicos, uso de termos de 

tratamento com deferência maior do que necessário, todos capazes de provocar 

algum tipo de vergonha ou embaraço para H.  

 

Brown e Levinson (1978) alertam para a possibilidade de sobreposição dessas 

categorias, já que alguns atos ameaçam tanto a face positiva quanto a face negativa de H (por 

exemplo, reclamações, fortes expressões de emoção). 

Entre os FTAs que ameaçam principalmente a face do falante, encontramos:  
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a) atos ameaçadores à face negativa do falante S, que podem causar-lhe alguma 

forma de ofensa por ter que se humilhar ou rebaixar diante de H, como no caso 

de agradecimentos (em que S se humilha ao reconhecer o débito para com H), 

aceitar agradecimento ou pedido de desculpa, dar desculpas (quando S acredita 

ter motivos suficientes para o que fez), aceitar ofertas, respostas a atos falhos de 

H, promessas não sinceras; e 

b) atos ameaçadores à face positiva do falante, que prejudicam diretamente S, mas 

potencialmente ameaçam H. É o caso de pedidos de desculpas (S humilha-se ao 

reconhecer abertamente que fez algo incorreto, mas H pode ter que se humilhar 

também ao perdoá-lo), aceitação de elogios, perda de controle físico sobre o 

próprio corpo, auto-contradição, confissões, admissões de culpa.  

 

 

2.2.2.2 Estratégias para realização de FTAs 

 

 

Tendo em mente a vulnerabilidade da face, e graças à racionalidade, as pessoas (i. e., 

membros adultos competentes e fluentes de uma comunidade lingüística) podem buscar 

estratégias para minimizar a ameaça de um FTA. Há nisso certas vantagens ou recompensas 

determinadas aprioristicamente (por exemplo, manutenção da situação de harmonia sem dar a 

impressão de estar manipulando o ouvinte, demonstração de respeito ou deferência, 

manutenção de uma distância social necessária). Não é possível ao falante prever a avaliação 

que o ouvinte faz sobre si mesmo, sobre a situação e sobre o ato de fala realizado. Igualmente, 

fatores externos podem alterar a percepção dos interlocutores sobre um mesmo ato de fala 

quando realizado em circunstâncias diferentes. De qualquer forma, é sempre uma decisão do 

falante correr o risco de realizar ou não aquilo que ele considera um FTA (que pode não 

necessariamente coincidir com a avaliação de seu ouvinte).  

A decisão pela manutenção de uma situação de “harmonia” pode exigir a violação de 

alguma das máximas de Grice, mostrando, conforme Leech, a necessidade de um princípio de 

polidez para complementar o Princípio Cooperativo. 

A formulação do princípio de polidez de Leech (1983, p. 81) é a seguinte: 
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Minimize a expressão de crenças impolidas 

 

ou, em sua versão positiva, 

 

Maximize a expressão de crenças polidas 

 

sendo que crenças impolidas e crenças polidas são, respectivamente, crenças desfavoráveis ou 

favoráveis ao ouvinte ou a terceiros, cuja medida se dá de acordo com determinadas escalas 

de valores (como veremos adiante). 

Para Brown e Levinson (1978), três aspectos são levados em consideração antes de 

um falante realizar um FTA: a necessidade de comunicar o conteúdo do FTA, a necessidade 

de ser eficiente ou urgente e a necessidade de manter a face do ouvinte H a qualquer custo. A 

menos que a segunda necessidade seja maior que a terceira, o falante tentará minimizar a 

ameaça de seu FTA. O cálculo da soma da prevalência de uma ou outra necessidade com a 

vantagem que pode ser obtida e com o risco de perda da face (principalmente de H) poderá 

levar S a adotar diferentes estratégias. Nos casos em que o risco de perda da face é menor (e 

as vantagens, assim, são maiores), o falante S provavelmente optará por realizar o FTA de 

forma direta, sem qualquer tipo de mitigação ou ação de reparo. À medida que o risco de 

perda da face aumenta, S poderá optar por realizar o FTA com algum tipo de ação de reparo, 

seja adotando uma estratégia de  polidez positiva (orientada para a auto-imagem positiva que 

H tem de si mesmo) ou de  polidez negativa (orientada basicamente para a satisfação parcial 

da face negativa de H, de sua necessidade básica de manter seu território e auto-

determinação). Se o risco de perda da face for ainda maior, S poderá optar por realizar o FTA 

de forma mais indireta, ou, por fim, por sequer realizá-lo.  

As circunstâncias que determinam a escolha entre a realização ou não de um FTA, 

bem como da estratégia a ser utilizada no caso da realização, estão representadas 

diagramaticamente na Figura 2. 
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Menor risco de perda da face 

  1. sem ação de reparo  
  

de forma direta 
(sem mitigação) 2. polidez positiva 

Realize o FTA 
 com ação de reparo 

  (com mitigação) 

 

 4. de forma indireta  3. polidez negativa 

5. Não realize o FTA    

Maior risco de perda da face 

 
 

Figura 2  – Circunstâncias que determinam a escolha de estratégias para a realização de atos  
ameaçadores à face (FTAs)   

(traduzido e adaptado de Brown e Levinson, 1978, p. 65) 
 

 

 

A avaliação da seriedade de um FTA também é levada em consideração pelos 

participantes da interação na escolha das estratégias utilizadas, já que quanto maior o peso do 

FTA, maior o risco de perda da face. 

O peso do FTA é dado por uma função que envolve três fatores externos à 

linguagem: a distância social D entre falante S e ouvinte H, o poder relativo P de H sobre S, e 

o grau de imposição R (ou ônus) do FTA em uma determinada cultura.  

A distância D é uma dimensão social simétrica de semelhança/diferença, em que S e 

H se colocam para os propósitos de um determinado ato. Uma relação marcada pela 

familiaridade, pelo contato freqüente ou até pela troca de bens (materiais ou não materiais) de 

baixo custo geralmente será uma relação simétrica. 

O poder P é uma dimensão social assimétrica que determina em que medida H pode 

impor seus próprios planos e auto-avaliação, i.e., sua face, às custas dos planos e auto-

avaliação de S. Geralmente, P deriva de duas fontes (autorizadas ou não) que se sobrepõem: 

são controle material (incluindo aí poder econômico, força física, etc.) e controle metafísico 

(incluindo papéis sociais, grau de instrução e qualquer outro tipo de força atribuído por uma 

pessoa a outra). 

O ônus ou grau de imposição R é cultural e situacionalmente definido pela medida 

em que se considera que tal imposição interfere com as necessidades positivas e negativas da 

face, e também está relacionado às condições de simetria e assimetria entre S e H.  
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O peso W de um FTA x é calculado, segundo Brown e Levinson (1978, p. 81), pela 

seguinte fórmula: 

 

Wx = D (S,H) + P (H,S) + Rx 

 

 

É importante observar, como alertam Brown e Levinson (1978, p. 81), que D, P e R 

não são valores absolutos, mas suposições que os interagentes S e H fazem sobre o valor de 

tais fatores e na medida em que acreditam que esses valores são de conhecimento mútuo em 

determinada situação de interação. Dessa forma, “[T]oda interação face a face é constituída 

pela alternância, durante seu processo, das posições de falante e ouvinte e é dessa alternância 

que surge, de imediato, a questão da simetria ou assimetria, relativas às posições assumidas 

pelos interlocutores” (SETTE e RIBEIRO, 1984, p. 87). 

Brown e Levinson (1978) também alertam para o fato de que, a partir do momento 

em que um mecanismo indireto passa a ser convencionalmente usado para fazer um FTA, ele 

deixa de ser considerado como feito de forma indireta (estratégia 4) para ser considerado 

como feito de forma direta. É o caso dos pedidos indiretos, como o clássico exemplo dado por 

Searle “Você pode me passar o sal?”, em que evidentemente o falante não quer saber se o 

ouvinte tem capacidade, habilidade ou condição de lhe passar o sal, mas sim deseja que ele 

realize a ação de lhe passar o sal. Para os propósitos deste trabalho, permaneceremos com a 

distinção feita por Searle (1975)36, chamando esse tipo de ato de fala de  ato indireto 

convencional, em contraposição ao ato indireto não convencional, aquele em que a força 

ilocucionária deve ser inferida do contexto social e lingüístico, como o caso das insinuações 

(que, talvez não por mera coincidência, são também chamadas de “indiretas” na língua 

portuguesa).  

 

 

2.2.2.3 O Princípio da Polidez e a teoria dos atos de fala 

 

 

                                                           
36 Compartilhada também por Blum-Kulka (1987) e Koike (1992). 

  



 74

Diferentes tipos e graus de polidez são necessários em diferentes situações. Para 

Leech (1983, p.104-105), a polidez pode ser genericamente associada às funções 

ilocucionárias competitivas e conviviais. Nas funções competitivas (em que se enquadram os 

pedidos, ordens, exigências, i.e., funções que “competem” com o objetivo social), a polidez é 

do tipo negativo e seu propósito é reduzir a discórdia implícita na competição entre o que o 

falante S quer e o que são “boas maneiras”. Os objetivos competitivos são “descorteses” por 

natureza; por isso, o princípio da polidez deve ser aplicado para mitigar a descortesia 

intrínseca. Já as funções que Leech (1983) chama de conviviais (onde se enquadram 

cumprimentos, agradecimentos, pedidos de desculpas) são intrinsecamente “corteses”. Assim, 

tomam a forma positiva, porque seu objetivo é buscar oportunidades de demonstrar 

“civilidade”. Nos outros dois tipos de funções, a polidez não se aplica: nos colaborativos, 

porque o objetivo ilocucionário é indiferente ao objetivo social; e nos conflitivos porque, por 

sua própria natureza, a polidez está fora de cogitação (a menos que seja por uma questão de 

ironia, mas isso não é o comum).  

São de especial interesse para os estudos sobre a aquisição de L2 as estratégias de 

polidez aplicadas aos atos de fala diretivos e aos comissivos, na taxionomia de Searle (1979). 

Leech (1983) explica a escolha de estratégias de polidez positivas ou negativas em virtude da 

existência de três escalas pragmáticas: a) escala de custo-benefício; b) escala de 

opcionalidade; c) escala de indiretividade. Essas escalas estão especialmente relacionadas a 

uma das seis máximas coadjuvantes do princípio de polidez37, a máxima de tato, que reza: 

minimize o custo para o outro (ou maximize o benefício para o outro) 

 

sendo o outro aqui entendido tanto o ouvinte como terceiros.  

Observar o princípio da polidez e a máxima de tato ao propor uma ação futura ao 

ouvinte H, no caso dos diretivos, ou ao falante S, no caso dos comissivos, significa fazer uma 

avaliação do custo (ônus) dessa ação para H e S, respectivamente, e revestir a proposta de 

estratégias de polidez suficientes  para  manter a situação de harmonia da interação. Quanto 

maior o custo, menor será o grau de polidez inerente ao ato ilocucionário e, por isso, maior a 
                                                           
37 As demais máximas são: da generosidade, também associada aos diretivos e comissivos; da aprovação e da 
modéstia, associadas aos expressivos e assertivos; de concordância e da simpatia, associadas aos assertivos 
(Leech, 1983, p. 131-132). Limitaremos nossa análise à máxima de tato, por ter sido a mais desenvolvida por 
Leech e por ser a de maior aplicabilidade a nosso estudo. 
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necessidade de revesti-lo de estratégias de polidez. As escalas de opcionalidade e 

indiretividade podem explicar a manutenção da harmonia mesmo em casos de alto ônus. 

Quanto maior a indiretividade da ilocução, maior o grau de polidez, porque: a) ilocuções 

indiretas diminuem a imposição sobre H (nos diretivos) ou sobre S (nos comissivos) ao lhe 

permitirem uma opção proporcionalmente maior de não realizar a ação futura; e  b) porque à 

medida que a indiretividade aumenta, diminui a força da ilocução. 

Dessa forma, nos atos impositivos (que coincidem, quase que totalmente, com os 

diretivos de Searle), a necessidade de opcionalidade e, correspondentemente, de 

indiretividade aumenta na medida em que aumenta o custo da ação para H, a distância social 

horizontal de H para S e o grau de autoridade de H com relação a S (LEECH, 1983, p. 127). 

Na Figura 3, procuramos representar as relações entre as três escalas propostas por Leech e a 

necessidade de polidez. 

 

 

 

  

   mais polido → menor necessidade de revestir o ato de polidez 

 

− custo     + indiretividade     + opcionalidade 

 

 

+ custo     − indiretividade     − opcionalidade 

 menos polido → maior necessidade de revestir o ato de polidez 

 

 

Figura 3 −  Relação entre as escalas de custo-benefício, indiretividade e opcionalidade  
e a necessidade de estratégias de polidez. 

 
 

A polidez, assim, é para Leech (1983) o “elo perdido” entre o Princípio Cooperativo 

e o problema de como relacionar sentido à força. É por isso que ele acredita que o princípio 

da polidez  deve ser visto como um complemento necessário. 

 

 

2.2.3 QUESTÕES DE ADEQUAÇÃO 
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Não é possível pensarmos em comunicação sem nos remetermos aos indivíduos 

envolvidos nesse processo e a um contexto em que essa comunicação ocorre. Como afirma 

Larsen-Freeman (1986), ao nos comunicarmos 

 
usamos a linguagem para realizar alguma função, como argumentar, persuadir ou 
prometer. Além disso, levamos essas funções a cabo dentro de um contexto social. 
Um falante escolherá uma determinada forma de expressar seus argumentos não 
apenas baseado em sua intenção e nível emocional, mas também em a quem ele está 
se dirigindo e qual é sua relação com essa pessoa. (LARSEN-FREEMAN, 1986, p. 
123) 

 

 

Assim, além de orientar o aprendiz para a busca da adequação das estruturas e 

vocabulário utilizados, evitando o erro lingüístico, uma abordagem eficaz ao ensino de L2 

hoje precisa alertá-lo sobre as possíveis fontes de  erros pragmáticos, “o resultado da 

imposição das regras sociais de uma cultura, por parte de um interagente, sobre seu 

comportamento comunicativo em uma situação em que as regras de outra cultura seriam mais 

apropriadas” (RILEY, 1989, p. 234).  

Alunos brasileiros, ao estudarem inglês em algum país anglófono, por exemplo, 

costumam chamar os professores de “teacher”, por ser essa em português a maneira de 

dirigir-se a eles com respeito; em inglês, porém, demonstra-se esse respeito usando-se Mr, 

Mrs ou Miss acompanhando o sobrenome da pessoa. Pronomes de tratamento também 

comumente ocasionam erros pragmáticos quando usados por um falante de uma língua que 

apresenta uma única forma de segunda pessoa (como you, em inglês) ao aprender uma língua 

em que haja mais de uma forma e com diferentes graus de formalidade (como tu, você e o 

senhor/a senhora em português, por exemplo).  

 

De especial interesse para o aprendiz de língua portuguesa é o uso do imperativo: 

enquanto em muitas línguas ocidentais o imperativo corresponde sempre a uma ordem, em 

português, com uma simples modulação de voz, é possível transformar uma ordem rude em 

um pedido delicado. 
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Como mostram os exemplos dados, um importante resultado dos estudos empíricos 

sobre adequação é a constatação de que a realização de enunciados correspondentes a atos de 

fala depende de certas habilidades socioculturais e sociolingüísticas. Segundo Cohen (1996), 

habilidade sociocultural refere-se ao conhecimento sociocultural dos interlocutores, que lhes 

permitirá decidir se é ou não adequado realizar determinado ato de fala em dada situação, 

como também sua habilidade em selecionar estratégias de realização adequadas 

 

a) à cultura envolvida; 

b) à idade e sexo dos interagentes; 

c) à sua classe social e profissão; e  

d) a seus papéis e posições (status) na interação. 

 

Essas são também as variáveis independentes levadas em consideração por Brown e 

Levinson (1978) na teoria da polidez para determinar as relações de simetria e assimetria, 

através dos fatores da função que medem o peso de um FTA e que influenciam na 

determinação do custo de uma ilocução para o falante ou o ouvinte e na conseqüente escolha 

de estratégias de polidez.  

Questões de adequação estão na fronteira entre a pragmática e a sociolingüística, 

como se pode perceber pela afirmação de Kachru e Nelson (1994): 

 

[É] perfeitamente compreensível que o que é adequado para uma situação 
em uma cultura pode não o ser em outra; na verdade, é importante 
reconhecer os diferentes tipos de situações que existem em diferentes 
culturas, que, embora possam ser semelhantes, em termos de tipo e função, a 
situações em outras culturas, ainda assim são únicas. (KACHRU E NELSON, 
1994, p. 90-91) 

 

 

 

Ainda segundo Cohen (1996), a habilidade sociolingüística refere-se à habilidade 

dos interlocutores de selecionar as formas lingüísticas adequadas a fim de expressar a 

estratégia particular usada para realizar o ato de fala. Corresponde ao controle do falante 

sobre as formas da língua usadas para realizar o ato de fala, bem como seu controle sobre o 
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registro de formalidade do enunciado (do mais íntimo ao mais distante, do mais informal ao 

mais formal). 

Estudos realizados por Blum-Kulka (1983) indicam que aprendizes de L2 parecem 

violar normas de adequação social na língua alvo de maneiras que indicam uma transferência 

de normas sociais da L1. Aprendizes de L2 podem não realizar seus atos de fala efetivamente 

por estender ou supergeneralizar a força ilocucionária potencial de estratégias compartilhadas 

e não compartilhadas a contextos inadequados ou por não conseguir observar convenções de 

uso da língua alvo na realização de estratégias específicas da língua (BLUM-KULKA, 1983, 

p. 52). 

A questão da adequação em L2 também passa, assim, pela questão da polidez. Os 

alunos têm que aprender formas mais e menos polidas, não necessariamente em função de 

maior ou menor grau de complexidade lingüística. Tão inadequada quanto a informalidade em 

determinadas situações pode ser a formalidade excessiva, já que pode ser considerada hostil, 

ofensiva ou até mal-educada. Hatch (1988, p. xii) alerta: “Ao escolher apenas a forma que 

eles julgam mais polida, os aprendizes podem sentir que não cometerão gafes. Contudo, 

podem estar errados, porque as regras para variar a fala ao se dirigir a falantes de diferentes 

status (idade, sexo, papel e poder) também tendem a mudar de uma língua para outra”. Ou 

seja, ao mesmo tempo em que os atos de fala podem ser universais, “a gama de formas de 

expressar cada um deles varia de uma língua para outra e é sensível a variações lingüísticas” 

(HATCH, 1988, p. xii). O ensino de L2 que ignore ou subestime a importância desses 

aspectos não será eficaz na preparação dos aprendizes para situações de comunicação real 

bem sucedida. 
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2.3 O ensino comunicativo de L2 

 

 
A contribuição mais significativa da abordagem comunicativa é que ela trouxe uma 
visão mais abrangente de ensino e aprendizagem de línguas. (DUBIN & 
OLSHTAIN, 1986, p. 88) 

 

 

2.3.1 DAS CATEGORIAS NOCIONAIS-FUNCIONAIS AO ENSINO COMUNICATIVO 

DE LÍNGUAS 

 

 

A noção de competência comunicativa originou-se, como vimos, de uma visão mais 

ampla de linguagem oferecida pelos filósofos da linguagem e sociolingüistas, assumida 

também durante os anos da década de 1970 por aqueles envolvidos no ensino de línguas. O 

primeiro reflexo disso foi verificado na noção de nível limiar, já explorada no capítulo 

anterior, com a utilização dos inventários de noções e funções daí resultantes na elaboração de 

programas de ensino e livros-texto.  

Como explicam Finocchiaro e Brumfit (1983), a abordagem nocional-funcional 

surgiu inicialmente de uma tentativa de organizar e classificar os aspectos de uma 

determinada língua apreendidos pelos alunos, considerando uma base mais adequada para tal 

classificação não uma listagem de itens gramaticais, como nos métodos mais tradicionais de 

ensino de L2, mas sim o que as pessoas pretendem fazer com essa língua (funções) e/ou que 

significados pretendem transmitir (noções). A referência aos propósitos comunicativos do uso 

da linguagem é explicitada nos seguintes termos: “Uma abordagem nocional-funcional ao 

ensino de línguas coloca maior ênfase no(s) propósito(s) comunicativo(s) de um ato de fala. 

Focaliza no que as pessoas querem fazer ou o que elas querem realizar através da fala” 

(FINOCCHIARO e BRUMFIT, 1983, p. 13). 

Finocchiaro e Brumfit (1983, p. 18-19) sugerem, então, que o nocionalismo-

funcionalismo tem o “enorme mérito” de colocar os alunos e seus propósitos comunicativos 

no centro do currículo, listando os seguintes benefícios na adoção de uma orientação 

nocional-funcional: 
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a) estabelece tarefas de aprendizagem realistas; permite ensinar a língua cotidiana 

do mundo real;  

b) leva-nos a enfatizar atividades receptivas (compreensão auditiva/leitura) antes de 

exigir prematuramente o desempenho dos aprendizes;  

c) reconhece que o falante deve ter um objetivo real para falar e algo sobre o que 

falar; a comunicação será intrinsecamente motivadora porque expressa as 

funções comunicativas básicas;  

d) permite aos professores explorar sólidos princípios psicolingüísticos, 

sociolingüísticos,  lingüísticos e educacionais; pode se desenvolver naturalmente 

de metodologias de ensino já existentes; 

e) permite o uso de um currículo em espiral, que reintroduz material gramatical, 

topical e cultural; 

f) permite o desenvolvimento de cursos flexíveis e modulares; proporciona a 

promoção difundida dos cursos de línguas estrangeiras.  

 

 

Como não se poderia deixar de esperar, assim como houve um grande número de 

adeptos e promotores dos programas nocionais-funcionais, surgiram também diversas críticas, 

não muito diferentes das sofridas pelos programas gramaticais. O próprio Nunan (1988) 

reconhece isso ao mencionar que  

 
Widdowson ressaltou, já em 1979, que listas de funções e noções não 

necessariamente refletem o modo como as línguas são aprendidas mais do que listas 
de pontos gramaticais e itens lexicais. Ele também alega que dividir a língua em 
unidades discretas de qualquer natureza é uma representação errônea da natureza da 
língua como comunicação. (NUNAN, 1988, p. 37) 

 

 

Felizmente para o ensino de L2, porém, as novas tendências não se limitaram a 

renomear e redefinir a seqüência dos conteúdos programáticos. É uma nova maneira de 

encarar a língua e o próprio ensino que ditarão uma guinada, mesmo que nem sempre tão 

imediata, rumo a abordagens comunicativas ao ensino de L2. Por sua vez, a visão 

comunicativa da linguagem, como num processo de retroalimentação, fará com que os 
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profissionais da pedagogia de línguas encarem o objeto de seu ensino e o seu fazer 

pedagógico de forma diferente.  

 

 

2.3.2 O ENSINO COMUNICATIVO COMO UMA ABORDAGEM 

 

 

Por trás do movimento pelo ensino comunicativo de línguas há uma série de 

importantes princípios teóricos de comportamento lingüístico (BROWN, 1993, p.226). Pode-

se dizer que o Ensino Comunicativo de Línguas (ECL) está principalmente associado à 

lingüística aplicada e à reconceitualização do comportamento lingüístico que ocorreu no 

início dos anos 70, já que suas raízes estão na ênfase dada, na época de seu surgimento, à 

sociolingüística (especialmente Hymes) e à pragmática (teorias dos atos de fala), bem como 

ao trabalho de lingüistas britânicos (especialmente Halliday) que colocou ênfase na língua 

como um instrumento para transmitir significados em ambientes sociais (JOHNSON e 

JOHNSON, 1998). É importante ressaltar mais uma vez que a preocupação principal desses 

lingüistas não era a aprendizagem de línguas, mas sim uma nova concepção de língua. Por 

isso, para aqueles que insistem “que uma metodologia deve ter raízes numa teoria de 

aprendizagem, isso é sem dúvida uma falha” (JOHNSON e JOHNSON, 1998, p. 69). 

As teorias, assim, servem como a fonte de práticas e princípios no ensino de línguas. 

Desse modo, não interessa tanto o método – o nível em que a teoria é posta em prática e em 

que são feitas escolhas sobre as habilidades específicas a ensinar, o conteúdo a ser ensinado e 

a ordem de apresentação do conteúdo – nem as técnicas selecionadas – o nível em que são 

descritos os procedimentos de sala de aula (RICHARDS e RODGERS, 1986, p. 15-16). 

Importa, sim, que a visão que norteia a abordagem seja transformada em vivência real pelos 

aprendizes. 

É por esses motivos que o ECL é considerado por vários autores como uma 

abordagem, e não um método, por representar “uma posição teórica unificada, mas de bases 

amplas, sobre a natureza da linguagem e do ensino e aprendizagem de línguas” (BROWN, 

1993, p. 245).  
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Nesse sentido, pode-se dizer que a gênese das abordagens comunicativas ao ensino de 

L2 não se deu ao acaso, nem como resultado de algum projeto específico que tivesse como 

objetivo criar um novo método de ensino. Sua história é o reflexo de uma longa trajetória de 

mudança e inovação nas tradições do ensino de línguas, enriquecida ao longo do século XX 

por contribuições das mais diversas, como bem representa Stern (1983) na Figura 4. 

 

 
 
Período Década Principais características 
I 1880-

1920 
Reforma/Método Direto 
Fonética 

II 1920- 
1940 

Método do Compromisso   Estudo de línguas estrangeiras modernas  
Método da Leitura              (E.U.A/Canadá) 
BASIC English 

III 1940-
1950 

Abordagem lingüística ao ensino de línguas 
Método das Forças Armadas Americanas.  Ensino intensivo de línguas  

 1950-
1960 

Métodos audiolingual (E.U.A) e audiovisual (França/Grã-Bretanha) 
FLES (Movimento pelas línguas estrangeiras na escola fundamental − EUA) 
Laboratório de línguas 
Psicolingüística 

 1960-
1970 

Teoria do hábito audiolingual X aprendizado pelo código cognitivo (Carrol, 1966) 
Impacto da teoria de Chomsky.   Sociolingüística 
Pesquisa sobre método (Scherer-Wertheimer, Projeto da Pensilvânia, etc.) 
Análise de métodos (Mackey, 1965) 

 
 
IV    

 
 
1970-
1980 

 
 
Rompimento com o conceito de método                                          Novos métodos 

   
Ênfase no currículo 
Atos de fala 
Análise das necessidades 
Análise do discurso 
Linguagem para fins 
    específicos 
Imersão 
Níveis de proficiência 

 Ênfase nas 
     relações  
     humanas 
Individualização 
“Autonomia do 
    aprendiz” 
“Técnicas 
    humanísticas” 

Ênfase na pesquisa sobre o 
aprendizado da linguagem 
Primeira e segunda línguas 
Aquisição/Aprendizagem da  
    criança e do adulto 
Análise de erros 
Estudos de interlíngua 

  
Método silencioso 
Aprendizagem  em 
    comunidade 
Sugestopedia, etc. 

 

1980 Abordagens comunicativas  
  
 

Figura 4 −  Mudança e inovação no ensino de línguas: 1880-1980 
(traduzido e adaptado de Stern, 1983, p. 113) 

 

 

 

2.3.3  METODOLOGIA COMUNICATIVA  E  “MODELOS” DE ENSINO  
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Pelo fato de o termo comunicativo ter recebido tantos sentidos diferentes, há muitas 

versões do que se poderia chamar, conforme Johnson e Johnson (1998, p. 69), uma  

metodologia comunicativa  para o ensino de línguas. Um modelo muito difundido é o que foi 

amplamente desenvolvido na Grã-Bretanha e inicialmente associado com a organização do 

conteúdo lingüístico em torno de um programa nocional-funcional.  

Vários autores oferecem uma descrição de modelos de ECL, com pequenas variações 

ou ênfase maior em um ou outro aspecto (cf. BRUMFIT e JOHNSON, 1979; LITTLEWOOD, 

1981; JOHNSON, 1982; STERN, 1983, 1992; BRUMFIT, 1984; RICHARDS e RODGERS, 

1986; LARSEN-FREEMAN, 1986). As principais características de um modelo de ECL 

padrão, segundo Johnson e Johnson (1998), incluem: 

 

a) Ensino do que é adequado, e não apenas correto. Nos métodos de ensino 

anteriormente analisados, muita atenção era dada à habilidade de produzir 

linguagem correta (em termos estruturais, fonológicos e semânticos). Como diz 

Hymes (1970), porém, “há regras de uso sem as quais as regras da gramática 

seriam inúteis”. O ECL reconhece que o uso bem sucedido da língua envolve 

muito mais habilidades, antes ignoradas, e a sala de aula é o lugar para sua 

prática dessas habilidades. Sem dúvida, a organização do ensino em torno de 

funções e noções teve um grande impacto na elaboração dos programas, e foi por 

essa via que os atos de fala chegaram ao ensino de L2. O uso de técnicas como 

dramatização (“role play”) e simulação, entre outras, é explorado justamente 

para possibilitar o exercício da linguagem em situações que simulem as 

encontradas fora da sala de aula, na vida real.  

b) Foco na mensagem.  Para muitos, essa é a característica primordial do ECL. Em 

termos gerais, teve aqui grande influência a distinção que Wilddowson (1978) 

faz entre o uso da língua (“use”) com propósitos comunicativos e sua utilização 

(“usage”) de forma correta. A importância dada ao conteúdo do que é 

comunicado e à necessidade de comunicá-lo leva a diferentes tipos de exercício 

em que o objetivo é a transferência de informações (ou opiniões, ou 

sentimentos). São amplamente difundidos (e usados) exercícios como o de 

  



 84

lacuna de informações, em que a eficácia da interação comunicativa (seja na 

forma oral, seja na escrita) é que vai ditar o sucesso na realização das tarefas.  

c) Tentativa de simular processos psicolingüísticos. Todos os processos 

psicolingüísticos usados na comunicação partem do desejo do usuário da língua 

de se comunicar. Se não houver uma preocupação com a mensagem e/ou uma 

lacuna de informações, será difícil perceber como os processos comunicativos 

ocorrem. A psicolingüística também contribui com sua visão sobre as diferentes 

abordagens de leitura no processamento das informações (que, conforme estudos 

mais recentes, podem também ser aplicadas à compreensão oral). 

d) Importância dada à disposição de correr riscos para aprender.  Métodos que 

enfatizavam a correção tinham como pressuposto evitar o erro do aprendiz, 

inspirados na crença behaviorista de que a exposição a estruturas incorretas 

poderia provocar sua assimilação. Desse modo, o aprendiz era desencorajado a 

tentar expressar-se a menos que com material lingüístico que já tivesse sido 

sistematizado e praticado. No ECL, isso prejudica o desenvolvimento de uma 

habilidade fundamental para a comunicação: a de compreender o que é 

significativo em uma mensagem mesmo que o contexto lingüístico não seja 

totalmente compreendido. Arriscar-se, na comunicação lingüística, significa 

também desenvolver a competência estratégica (apesar do perigo de o aprendiz 

abusar de algumas estratégias − ver 2.3.4), o que tende a aumentar a confiança 

do aprendiz e o prepara melhor para condições reais de comunicação.  

e) Desenvolvimento de técnicas de prática livre.  Em oposição aos exercícios 

estruturais (“drills”), o ECL oferece oportunidades ao aprendiz de praticar 

diferentes habilidades (e sub-habilidades) simultaneamente, numa espécie de 

prática holística que envolve compreensão e produção, adequação, conformidade 

a parâmetros gramaticais, fonológicos, semânticos, discursivos, interpessoais e 

outros. Essa capacidade adquirida de lidar com esses elementos na comunicação 

em L2 é geralmente denominada de fluência. Brown (1993, p. 245) aponta que a 

prática livre permite (e pressupõe) o uso de linguagem autêntica, assim como a 

espontaneidade, já que o aprendiz se vê envolvido em situações não ensaiadas 

com a orientação (não o controle) do professor.  
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Outras versões do ECL encontram suas raízes não apenas na lingüística, mas também 

em teorias de aprendizagem. Richards e Rodgers (1986), por exemplo, citam várias tentativas 

de aproximar a ECL a teorias como a do modelo cognitivo. O foco na mensagem, aliado à 

possibilidade de se arriscar, abrem espaço para uma prática lingüística significativa e 

individualizada, relacionando o ECL à escola humanística e a abordagens humanísticas ao 

ensino. Outros teóricos ainda enfatizam a prática livre como o veículo para a aquisição da L2, 

o que leva alguns autores a mencionarem uma hipótese interativa, segundo a qual a interação 

em sala de aula traria como conseqüência a aprendizagem e o desenvolvimento lingüístico (cf. 

SAVIGNON, 1983; BRUMFIT, 1984; ELLIS, 1994, 1997). Nesse sentido, como ressaltam 

Richards e Rodgers (1986), o ECL se aproximaria da abordagem natural  à aquisição de 

línguas, desenvolvida por Krashen (1985). 

Seja com que outras preocupações teóricos e professores de línguas ampliem e 

modifiquem os modelos existentes de ECL, o ponto de consenso é que, a partir do momento 

em que a preocupação em sala de aula é a de atender às necessidades de comunicação dos 

aprendizes, é necessário mudar a ênfase de um ensino da língua como um sistema formal para 

um ensino preocupado com a língua como parte integrante de um evento comunicativo, 

propiciando o “uso pragmático, autêntico, funcional da linguagem para propósitos 

significativos” (BROWN, 1993, p. 245). 

Como colocam van Ek e Trim (1991, p. 1), o revolucionário para o ensino de línguas 

foi justamente essa mudança de foco: a formação de sentenças, a gramática e o léxico 

deixaram de ser fins em si mesmos para se transformarem em meios para fins comunicativos: 

“A eficácia da comunicação torna-se o critério pelo qual o sucesso dos aprendizes (e o do 

programa de ensino) deve ser julgado, em vez do desempenho livre de erros em exercícios 

formais”. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Ensino Comunicativo de Línguas representa 

um enriquecimento em relação aos métodos anteriores. 

 

 

2.3.4 UMA NOVA NOÇÃO DE COMPETÊNCIA COMUNICATIVA: A HABILIDADE 
LINGÜÍSTICA COMUNICATIVA NO USO COMUNICATIVO DA LÍNGUA 

 

 
O maior grupo de aprendizes de línguas, sem sombra de dúvida, consiste de pessoas 
que querem se preparar para se comunicar socialmente com pessoas de outros 
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países, trocando informações e opiniões sobre assuntos cotidianos de forma 
relativamente direta, e para conduzir os negócios necessários à vida diária quando 
no exterior com razoável grau de independência. (VAN EK e TRIM, 1991, p. 1) 

 

 

Se, por um lado, a noção de competência comunicativa de Hymes contribuiu para o 

desenvolvimento de abordagens comunicativas ao ensino de línguas, o ECL, por sua vez, ao 

propiciar a testagem de hipóteses tanto sobre o funcionamento da linguagem na comunicação 

como sobre a aprendizagem de L2, ofereceu elementos para um redimensionamento do que se 

entende por competência comunicativa.  

Em 1980, Canale e Swain propuseram um conceito renovado de competência 

comunicativa, com o intuito de sanar algumas das dificuldades geradas pelo desacordo entre 

as noções existentes e pela investigação pouco cuidadosa sobre suas aplicações ao ensino de 

L2. Após um trabalho realizado para o desenvolvimento de um programa de avaliação 

comunicativa para estudantes de francês em escolas de nível fundamental e médio em 

Ontario, Canale faz uma nova avaliação dessa proposta, tomando como referencial teórico 

aspectos relacionados à natureza da comunicação, à distinção entre competência comunicativa 

e comunicação real, e apontando o que considera os principais componentes da competência 

comunicativa. Esse novo conceito de competência comunicativa, segundo Canale (1983), 

incluiria quatro outras competências: 

 

a) Competência gramatical: relacionada ao domínio do código lingüístico (verbal 

ou não verbal), incluindo-se aqui características e regras da linguagem, como 

vocabulário, formação de palavras e frases, pronúncia, ortografia e semântica. 

b) Competência sociolingüística: diz respeito à medida em que as expressões são 

produzidas e entendidas adequadamente em diferentes contextos 

sociolingüísticos dependendo de situações contextuais, como a situação dos 

participantes, os propósitos da interação e as normas e convenções da interação. 

A adequação dos enunciados está relacionada à adequação da forma e do 

significado. A adequação do significado, por sua vez, tem a ver com a medida 

em que determinadas funções comunicativas, atitudes e idéias são julgadas como 

características de uma dada situação. 
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c) Competência discursiva: relacionada com ao modo como se combinam formas 

gramaticais e significados para conseguir a unidade de um texto, falado ou 

escrito, em diferentes gêneros, alcançada por meio da coesão na forma e da 

coerência no significado. 

d) Competência estratégica: domínio das estratégias de comunicação verbal e não 

verbal que podem ser utilizadas por dois motivos principais: a) compensar as 

falhas na comunicação devidas a condições limitadoras na comunicação real 

(ex.: lapso de memória) ou insuficiente competência em uma ou mais das outras 

áreas de competência comunicativa; e b) favorecer a efetividade da 

comunicação. 

 

Essa visão teoricamente bem fundamentada foi amplamente aceita e incorporada, 

especialmente pelos profissionais do ensino de línguas, como se pode perceber em diversas 

publicações teóricas e práticas que se seguiram. Um exemplo é a de Larsen-Freeman (1986), 

segundo a qual a competência comunicativa envolve  

 
(. . .) o uso da língua/linguagem adequada a um determinado contexto social. Para 
tanto, os estudantes [dessa língua] precisam de conhecimento das formas 
lingüísticas, dos significados e funções. Eles precisam saber que muitas formas 
diferentes podem ser usadas para realizar uma mesma função, e também que uma 
mesma forma pode servir para várias funções. Devem ser capazes de escolher entre 
essas a forma mais adequada, dado o contexto social e os papéis dos interlocutores. 
Devem também ser capazes de gerenciar o processo de negociação de significado 
com seus interlocutores (p. 131). 

 
 

Alguns anos mais tarde, também como resultado de reflexões e de achados empíricos 

oriundos de extenso trabalho com avaliação e testagem de L2, Bachman (1990) sugeriu uma 

ampliação dos modelos anteriores, tentando caracterizar os processos pelos quais vários 

componentes interagem entre si e com o contexto em que se dá o uso da língua. Bachman 

postula, assim, que aquilo que outros modelos chamam de competência comunicativa seja 

redefinido como  habilidade lingüística comunicativa, composta pelo conhecimento (ou 

competência) e pela capacidade de pôr em prática ou executar essa competência no uso 

adequado e contextualizado da língua. Essa habilidade lingüística é expressa em um modelo 

abrangente que inclui três componentes:  
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a) competência lingüística ou de lingua(gem) (a ser explorada a seguir); 

b) competência estratégica, que corresponde à capacidade mental e aos meios para 

relacionar a competência da língua aos aspectos do contexto situacional em que 

tem lugar o uso da língua e das estruturas de conhecimento (sociocultural, de 

mundo) dos usuários da língua; e  

c) mecanismos psicofisiológicos, que se referem aos processos neurológicos e 

psicológicos implicados na execução real da linguagem como um fenômeno 

físico. 

 

A competência lingüística ou de lingua(gem) de Bachman (1990) compreende, 

fundamentalmente, um conjunto de componentes de conhecimento específico utilizados na 

comunicação por meio da linguagem. Como se poderá perceber a partir do esquema proposto 

pelo autor, essa competência de lingua(gem) não se limita a componentes de correção e 

estrutura, como sua denominação poderia supor, mas acrescenta elementos cuja importância é 

atestada pelos diversos profissionais que se dedicam ao ensino e à avaliação da aprendizagem 

de seus alunos em situações reais de comunicação.  

A descrição de competência lingüística ou de lingua(gem) apresentada por Bachman 

(1990) é composta por competência organizativa e competência pragmática. Sob o 

componente competência organizativa estão agrupados morfologia, sintaxe, vocabulário, 

fonologia e grafia, compreendidos como competência gramatical, bem como coesão e 

organização retórica, compreendidos como competência textual. Englobam o conhecimento 

utilizado para conhecer e criar enunciados gramaticalmente corretos, para compreender seu 

conteúdo proposicional e organizá-los para formar textos orais e escritos. As habilidades aqui 

tratadas se referem à organização dos signos lingüísticos que se usam na comunicação e a 

como se usam esses signos para referir-se a, por exemplo, pessoas, objetos, idéias e 

sentimentos; ou seja, tratam das relações entre os signos e seus referentes.  

A competência pragmática, por sua vez, se redefine para incluir não apenas 

elementos da competência sociolingüística explicitada por outros autores, mas também 

habilidades relacionadas às funções que se realizam por meio do uso da língua, sob o 
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componente competência ilocutiva. Cada uma dessas competências engloba outras categorias 

que interagem entre si, como explica o autor. 

A Figura 5 apresenta o esquema proposto por Bachman (1990) para representar as 

competências envolvidas na competência lingüística e sua interrelação. 

 

 

 
  Competência lingüística ou de lingua(gem)  

Competência organizativa Competência pragmática 

Competência gramatical Comp. textual Competência ilocutiva Competência sociolingüística 

vocab. morfol. sintaxe fonol. 
grafia 

coesão retórica função 
ideat. 

função 
manip.

função 
heurist.

função 
imagin.

sensib. 
dialeto 
varied.

sensib. 
registro 

sensib. 
natura-
lidade 

ref. cult. 
e ling. 

figurada
 

 

Figura 5 −  Componentes da competência lingüística segundo Bachman (1990) 
(traduzido e adaptado de Llobera, 1997) 

 

 

É de especial interesse para este trabalho a descrição que Bachman faz da 

competência ilocutiva, já que está diretamente relacionada à teoria dos atos de fala. Com 

exemplos bastante elucidativos, o autor situa o professor/examinador de L2 nos fundamentos 

básicos da teoria, citando brevemente Austin e Searle, e explicando que a competência 

ilocutiva é exigida tanto na produção da língua, quando o falante deseja expressar certa força 

ilocutiva, como na recepção, quando se faz necessário interpretar a força ilocutiva da 

linguagem. Para que a competência ilocutiva seja atingida, faz-se necessário, assim, que o 

falante/aprendiz da língua perceba as diferentes funções que a linguagem pode ter. Tomando 

como base as funções descritas por Halliday (1973) dentro do contexto da aquisição da 

linguagem pela criança (função instrumental, função regulatória, função representacional, 

função interacional, função pessoal, função heurística e função imaginativa), Bachman (1990) 

estende-as para o contexto da aprendizagem de L2 também por adultos e inclui quatro 

macrofunções como  subcomponentes da competência ilocutiva: 
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a) função ideativa: é a função mais geral no uso da linguagem, já que por ela 

expressamos o significado em termos de nossa experiência do mundo real, seja 

ele referente ao nosso conhecimento ou ás nossas emoções; 

b) função manipulativa: com o propósito principal de influenciar o mundo que nos 

rodeia. São subfunções aqui a instrumental (usada, por exemplo, para conseguir 

que alguém faça algo), a regulativa (usada, por exemplo, para controlar o 

comportamento dos outros), e a fática (através da qual, pelo uso de expressões 

ritualísticas, por exemplo, mantemos a relação com o interlocutor); 

c) função heurística: relacionada ao uso da linguagem para ampliar nosso 

conhecimento de mundo (ex.: ensino, solução de problemas, memorização 

consciente); 

d) função imaginativa: empregada na criação ou ampliação de nosso mundo com 

propósitos estéticos ou humorísticos (ex.: poesia, piadas, metáforas). 

 

Embora sejam apresentadas como categorias distintas, essas funções acontecem de 

maneira simultânea na realização da linguagem, interagindo em maior ou menor grau 

dependendo do contexto lingüístico e da situação de uso, por causa de uma infinidade de 

aspectos socioculturais e discursivos. É nesse ponto que se torna imprescindível para o 

aprendiz de L2 a competência sociolingüística, que pode genericamente ser considerada a 

sensibilidade a convenções da língua ou ao controle sobre elas. O aprendiz precisa, então, 

desenvolver: 

 

a) sensibilidade a diferenças de dialeto ou variedade (associados a regiões 

geográficas e/ou grupos sociais); 

b) sensibilidade a diferenças de registro (no sentido usado por Halliday para referir-

se à variação do uso lingüístico dentro de um dialeto ou variedade);  

c) sensibilidade à naturalidade (que possibilita a percepção de enunciados 

produzidos de modo semelhante ao que um falante nativo faria); 
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d) habilidade para interpretar referências culturais e linguagem figurada 

(profundamente enraizadas na cultura de uma sociedade ou de uma comunidade 

de fala). 

 

Assim, a competência pragmática, juntamente com a organizativa, inclui 

conhecimentos empregados na realização e interpretação contextualizada de atos 

ilocucionários socialmente adequados ao discurso. É exatamente a interação entre essas várias 

competências e o contexto de uso que caracterizam o uso comunicativo de uma língua. 

 

 

2.4 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL PARA O ENSINO 

COMUNICATIVO DE L2 

 

 

Como pudemos observar, currículos com seqüência baseada em estruturas 

gramaticais foram o ponto alto no ensino de línguas durante séculos. No entanto, como afirma 

H. Douglas Brown (1993), o ensino comunicativo de línguas sugere a submissão das 

estruturas gramaticais a várias categorias funcionais, com menos ênfase à explicitação e 

discussão de regras. Essa nova postura metodológica exige também uma adequação do 

material didático utilizado. Talvez tenha sido essa a verdadeira “revolução” no ensino de 

línguas, como parece indicar a afirmação de Breen, Candlin & Waters (1989): 

 
No passado, apoiávamo-nos na lingüística descritiva para nos ajudar a 

selecionar e organizar dados com base em regras gramaticais ou numa 
gramática pedagógica. Mais recentemente, reconhecemos que as categorias 
nocionais ou semânticas e as categorias ou funções do ato de fala podem nos 
proporcionar uma dimensão a mais da qual selecionar e organizar dados da 
língua. (BREEN, CANDLIN e WATERS, 1989, p. 40) 

 

 

Widdowson (1978) sugere que os professores, elaboradores de currículo e de 

materiais didáticos devem perceber o contraste entre os aspectos envolvidos no ensino de 

línguas como um sistema formal, o que enfatiza categorias lingüísticas, e no ensino de línguas 
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como comunicação, o que traz à cena categorias comunicativas, como mostra a Tabela 3 

abaixo. 

 

 

 

Quadro 3 –  DISTINÇÃO ENTRE LÍNGUA COMO UM SISTEMA FORMAL E USO DA 
LINGUA(GEM) COMO COMUNICAÇÃO SEGUNDO WIDDOWSON (1978) 

(tradução da adaptação de Stern, 1983, p. 179) 
 

Categorias lingüísticas Categorias comunicativas 
correção adequação 

utilização uso 
significação valor 

sentença enunciado 
proposição ato ilocucionário 

coesão coerência 
habilidades lingüísticas habilidades comunicativas 

 

 

 

As preocupações com o material instrucional para ensino de L2, assim, podem ser de 

duas ordens: a do professor que está selecionando, entre o material já existente, o mais 

adequado para uso em sua sala de aula, e a do elaborador, que vai preparar material para uso 

próprio ou de outros professores. Ambos provavelmente partam de uma mesma pergunta: 

como saber se o material é comunicativo ou não? Dizer que comunicativo é o material que 

visa à comunicação é, além de redundante, insuficiente, já que, como discutido na abertura 

deste capítulo, muitos métodos de ensino utilizados ao longo dos tempos tinham como 

objetivo a comunicação, mas não necessariamente passariam numa inspeção mais criteriosa. 

Felizmente, alguns lingüistas aplicados perceberam essa lacuna no conhecimento a respeito 

do ensino de L2 e se lançaram a propor conjuntos de critérios ou modelos de análise de 

material. Veremos a seguir algumas dessas propostas. 

Para Larsen-Freeman (1986, p. 132), pode ser considerado comunicativo o material 

didático que envolva:  

 

a) o uso da língua pelos aprendizes em sala de aula com o objetivo de comunicar-

se; 
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b) o desenvolvimento de atividades comunicativas, cujas marcas características são 

a lacuna de informações (“information gap”), a possibilidade de escolha e o 

propósito; 

c) o uso de material autêntico;  

d) o favorecimento do trabalho e interação em pequenos grupos; 

e) atenção às quatro habilidades lingüísticas desde as unidades iniciais. 

 

Celia et al. (1989, p. 108) consideram como essenciais no desenvolvimento de 

materiais comunicativos os seguintes pontos: 

 

a) o uso de material autêntico; 

b) o uso de língua real em sala de aula; 

c) a gradação de tarefas e não de textos; 

d) a negociação com o aluno; 

e) o envolvimento do aluno no processo de realização, avaliação e correção de suas 

tarefas. 

 

Já Bohn (1988) propõe um guia para uma avaliação mais ampla e detalhada de 

livros-texto, incluindo oito grandes categorias e propondo itens a considerar em cada uma 

delas.  

 

a) geral, com um levantamento preliminar do nível de conhecimento e a faixa 

etária dos aprendizes para os quais está destinado, forma de organização do 

conteúdo, habilidades enfatizadas e características do material incluído; 

b) aspectos técnicos, relacionados às condições físicas (apresentação, durabilidade, 

etc.), preço e recursos didáticos adicionais (manual do professor, cadernos de 

exercícios, material de áudio); 

c) compreensão oral, incluindo desde a qualidade sonora do material apresentado 

até aspectos de autenticidade, variedade de tipos de exercícios e variação 

dialetal; 
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d) leitura, buscando a adequação dos textos à clientela a que se destina o livro, 

quantidade, variedade tipológica e autenticidade dos textos, variedade de 

exercícios; 

e) expressão oral, sugerindo diferentes papéis na comunicação oral, relevância dos 

exercícios e tolerância a variedades lingüísticas; 

f) expressão escrita, procurando estabelecer uma relação com o vocabulário e as 

estruturas praticadas oralmente e verificando quantidade, adequação e variedade 

de tarefas; 

g) vocabulário, buscando, além da adequação à clientela do livro, a inclusão de 

informação fonética, exercícios com diferentes registros e glossários; 

h) gramática, enfatizando a competência comunicativa, apresentando critérios 

claros na seqüenciação das estruturas e exercícios variados, interessantes e 

baseados nas diferenças estruturais das duas línguas (a do aprendiz e a em 

estudo). 

 

Breen, Candlin e Waters (1998), por sua vez, traçam alguns princípios básicos para a 

produção de materiais para o ensino de línguas a partir de uma abordagem comunicativa, 

baseados em teoria e pesquisa sobre ensino de L2, além de experiências práticas de produção 

e utilização de materiais didáticos para esse fim. Os princípios apresentados e discutidos são: 

 

a) Os materiais estão voltados para uma noção de linguagem enquanto 

comunicação. 

b) A produção de materiais estará mais voltada ao processo de ensino-

aprendizagem do que ao conteúdo para ensinar e aprender. 

c) Os materiais deverão estimular o aprendiz a se comunicar. 

 

Corroborando alguns critérios já apresentados pelos outros autores mencionados, 

Breen, Candlin e Waters (1998) reforçam a posição de que a comunicação  representa um 

ponto de intersecção de três sistemas relacionados ao conhecimento e, por conseqüência, que 

o conhecimento comunicativo abrange: o conhecimento da forma ou texto, a percepção da 
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língua como um meio de expressar as idéias e as relações entre elas e a percepção da língua 

como um comportamento interpessoal. Ressaltam, também, que o aprendizado de uma nova 

língua (assim como o aprendizado de outras coisas) é uma contínua interação entre aprender e 

usar conhecimentos.  

Outra importante observação dos autores é a de que não é tão fácil determinar a 

medida em que os materiais de ensino realmente atendem aos critérios estabelecidos. Uma das 

dificuldades está, devido ao estado atual do conhecimento sobre os processos de 

aprendizagem, em determinar de que modo os aprendizes desenvolvem e ativam suas 

capacidades de interpretação, expressão e negociação, comunicando-se com e através dos 

materiais didáticos na aula de L2. A sugestão é a de que a produção de materiais a partir dos 

princípios estabelecidos a priori e sua utilização sirvam como uma forma de teste de validade, 

pois o  

 

contínuo processo de ensino-aprendizagem na sala de aula pode nos 
proporcionar maior discernimento e compreensão acerca dessas capacidades 
na medida que possibilitamos que entrem em operação. Os materiais 
comunicativos podem, conseqüentemente, ter o potencial não apenas de 
ativar a competência do aprendiz na resolução do problema do aprender uma 
nova língua, mas também oferecer-nos informações mais precisas sobre 
como se dá uma aprendizagem bem sucedida. (1998, p. 49) 

 

 
 

2.4.1 ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MATERIAL INSTRUCIONAL PARA O 
ENSINO DE PORTUGUÊS COMO L2  

 
 

Já em meados da década de 1980, alguns livros de PLE procuravam adaptar-se às 

novas tendências no ensino de L2 ao utilizarem a nomenclatura nocional-funcional, mesmo 

que permanecessem mostras evidentes da influência estruturalista na seleção de textos e nos 

exercícios propostos. Não raro, os livros-texto nasceram da insatisfação de professores 

pesquisadores com o material disponível, que se lançavam então à preparação de seus 

próprios materiais, testados em sala de aula antes da publicação. Igualmente comum é o fato 

da utilização de materiais em forma de apostilas, complementares ao livro impresso ou 
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substituindo-o totalmente, o que dá maior flexibilidade ao curso por permitir a substituição de 

textos e exercícios de modo a atualizar os temas estudados.38 

Diversos autores brasileiros, especialmente ao longo da década de 1990, propuseram-

se a analisar, em projetos de pesquisa ou como parte de seus projetos de mestrado e 

doutorado, os livros-texto para o ensino de PLE. Conforme Almeida Filho (1992, p. 13), a 

maioria dos livros ainda publicados no Brasil são produzidos por profissionais brasileiros, 

para um público de alunos estudando no Brasil em contexto de imersão. Não obstante, são 

esses mesmos materiais, essencialmente, que são utilizados no exterior, especialmente nos 

países da América Latina.  

Kirst e Mattes (1987) analisaram seis obras publicadas na década de 80:39 Português 

básico para estrangeiros, de Monteiro (IBRASA, 1980); Falando... lendo... escrevendo... 

português, de Lima e Iunes (EPU, 1981); Português para falantes de espanhol, de Lombello e 

Baleeiro (UNCAMP/FUNCAMP/MEC,1983); Português para estrangeiros, de Marchand 

(Sulina, 1984); Tudo bem: português do Brasil, de Ramalhete (Ed. Ao Livro Técnico, 1985); 

e Curso de português para estrangeiros, de Rodrigues e Henriques (in mimeo, 1985). O 

principal problema apontado pelas autoras reside na ausência de uma linha mestra que 

identifique um syllabus ou programa específico para o ensino de português para estrangeiros. 

Nas obras, não são especificados os critérios de seleção dos conteúdos gramaticais, nem 

existe uma gradação nítida de dificuldades lingüísticas, com exceção ao estudo dos verbos, ao 

que é dada ênfase generalizada − embora as autoras concordem que “os verbos portugueses 

realmente oferecem grande dificuldade não só para o falante estrangeiro como também para o 

aprendiz nativo” (KIRST e MATTES, 1987, p. 80). Outro sério problema relatado é que os 

textos não são escolhidos levando em conta as diferentes faixas etárias, sendo comum a 

presença de temas inadequados e às vezes até infantis para um público predominantemente 

adulto.  

As autoras ainda alertaram para o fato de que “(...) as obras encontradas carecem de 

um manual do professor que realmente exponha a metodologia adotada passo a passo, 

unidade por unidade”, o que pode oferecer dificuldades, já que “(...) o manual do professor 

                                                           
38 Veja-se o exemplo do Programa de Português para Estrangeiros da UFRGS, conforme descrito em Celia et al. 
(1989), quando o programa apenas se esboçava. 
39 As obras mencionadas, com exceção das que constituirão o corpus de análise, não sofreram uma avaliação 
criteriosa, além de algumas delas não serem mais comercializadas, motivo pelo qual o leitor deverá reportar-se 
às fontes citadas em busca de maiores informações. 
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torna-se fator essencial para um ótimo aproveitamento do livro-texto escolhido pelo professor 

no desenvolvimento de suas aulas de Português como LE e também pelo fato de o professor 

não receber um treino específico para o uso de material que pretende adotar (...)” (KIRST e 

MATTES, 1987, p. 80).  

Kunzendorff (1989) também fez achados semelhantes ao realizar uma pesquisa sobre 

o ensino de PLE a adultos na cidade de São Paulo. Mais grave do que o uso de um material 

inadequado, segundo a autora, é o despreparo do professor, levando-o a uma espécie de 

experimentalismo, que se justifica pelo pouco embasamento teórico sobre teorias de 

aprendizagem e sobre o próprio ensino de PLE. Desse modo, a utilização de um material mais 

“flexível”, nas palavras da autora, voltado principalmente para a compreensão oral da 

linguagem coloquial, como Português, conversação e gramática, de Magro e De Paula (Ed. 

Pioneira, s.d.), acabou sendo inadequado para grande parte do grupo de aprendizes, que 

precisavam aprender a língua padrão (culta) para seu trabalho. 

Apesar disso, Kirst e Mattes puderam perceber entre os autores mais recentes “uma 

preocupação em trabalhar a língua como veículo de comunicação, já que, além dos diálogos, 

apresentam o uso das estruturas focalizadas em contexto” (KIRST e MATTES, 1987, p. 81), 

como parece demonstrar o emprego de diálogos na introdução da maioria das unidades, o que 

possibilitaria a memorização de estruturas lingüísticas apresentadas em situação. Algumas das 

obras já vinham acompanhadas de gravações em fita, material adicional comum nos métodos 

de ensino de outras línguas estrangeiras.  

Com a difusão do ensino de PLE e a criação de entidades que congregam professores 

e pesquisadores no assunto, bem como em decorrência do aprimoramento e da afirmação de 

abordagens comunicativas, a tendência é a de se aumentar cada vez mais a qualidade dos 

materiais didáticos produzidos. Algumas reedições de materiais da década de 80, como 

Falar... ler... escrever... português (nova edição de Falando... lendo... escrevendo... 

português, também da EPU) acrescentam noções derivadas da abordagem comunicativa, 

apesar de manter muito da tendência estruturalista. É esse também o caso de Fala Brasil, de 

Patrocínio e Coudry (Ed. Pontes, 1989), amplamente utilizado no exterior. Percebe-se uma 

preocupação crescente com a apresentação de aspectos culturais e histórico-geográficos do 

Brasil. 

  



 98

As publicações da década de 1990 em diante parecem estar chegando cada vez mais 

perto de um ponto de equilíbrio entre a quantidade de embasamento gramatical e a ênfase 

dada a habilidades comunicativas. Avenida Brasil, de Lima et al. (EPU, 1991 – vol 1 e 1995 – 

vol. 2)  e Bem-vindo, de Florissi et al. (SBS, 1999) mereceram uma análise neste trabalho. 

Também merece destaque uma recente publicação especialmente dirigida ao público jovem: 

Sempre amigos: Fala Brasil para jovens (Ed. Pontes, 2000). A preocupação com a 

fundamentação teórica para o professor é crescente nessas obras.  

De qualquer maneira, parece correto afirmar que, à medida que o professor de PLE 

se instrumentaliza em termos de fundamentação teórica, percebe que a sala de aula pode ser 

um excelente laboratório para aplicação de seus conhecimentos, pesquisa e testagem de novas 

técnicas e materiais. Dessa forma, apropria-se do conhecimento produzido em lingüística 

aplicada, que ele próprio está ajudando a construir e, conseqüentemente, tem melhores 

condições de realizar um ensino voltado para as reais necessidades do aluno e dos povos 

envolvidos nessa troca lingüística e cultural. As palavras de Francisco Gomes de Matos 

continuam a representar um ideal em termos de trabalho unificado, em que o lingüista 

aplicado, o elaborador de materiais e o professor têm um mesmo objetivo: a eficácia na 

aprendizagem de PLE. 

 
Quer planejemos ou não nosso material didático em bases científicas 

explícitas (recorrendo-se a fragmentos descritivos existentes no País e no exterior), 
impõe-se antecipar o que a teoria ainda não revelou ou sistematizou. Cabe ao 
lingüista aplicado (aqui incluindo-se o criador de produtos pedagógicos) 
demonstrar, com bom senso e eficácia, que a prática pode preceder a teoria – 
contribuindo, assim, para uma interação produtiva entre os dois domínios – a fim de, 
num espírito de cooperação, aplicadores e teóricos propiciarem fundamentos e 
matéria-prima (dados lingüísticos e culturais, por exemplo) que tornem mais útil e 
agradável a experiência de aprendizagem de pessoas interessadas no Português do 
Brasil (ou de Portugal ou de outras variedades nacionais. (GOMES DE MATOS, 
1989, p. 16) 

 

 

Talvez agora possamos começar a falar, como esperavam Kirst e Mattes, em “uma 

literatura especializada que faculte ao professor de PPE a fundamentação teórica de que 

necessita, bem como possibilitar a criação imprescindível de uma metodologia específica para 

o ensino de Língua Portuguesa como LE” (KIRST e MATTES, 1987, p. 82). 

* 

  



 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

3.1 Objetivos da investigação 
 

 

Esta investigação teve três objetivos principais, norteados pelo macro-objetivo de 

contribuir para a construção do conhecimento a respeito do ensino de português para 

estrangeiros no Brasil: 

1o) resgatar a história do ensino de línguas estrangeiras, destacando a contribuição da 

pragmática para a gênese das abordagens comunicativas e inserindo nessa trajetória o ensino 

de português do Brasil a estrangeiros (PLE); 

2o) verificar em que medida aspectos pragmáticos do português do Brasil são 

contemplados no planejamento de um curso de português para estrangeiros, refletindo-se na 

elaboração de material didático (livro-texto, manual do professor e materiais adicionais); 

3o) apontar modificações transcorridas ao longo da década de 90 no ensino de PLE 

no Brasil, como evidenciadas através das diferentes formas de concretização dos aspectos 

pragmáticos-comunicativos nas obras analisadas.  

O primeiro objetivo foi perseguido ao longo do Capítulo 1 − Evolução Histórica do 

Ensino de Línguas Estrangeiras e do Capítulo 2 − A Contribuição da Pragmática para o 

Ensino Comunicativo de Línguas.  

O segundo objetivo foi atingido buscando verificar a presença de aspectos 

pragmáticos em material didático para o ensino de português do Brasil como língua 

estrangeira. Para tal, foi necessário partir da hipótese preliminar de que o material didático 

para ensino de PLE publicado na década de 1990 tem pelo menos uma forte tendência 

comunicativa. A hipótese preliminar de que o material analisado é de cunho comunicativo (ou 

tende a sê-lo) implica, conforme o histórico traçado nos capítulos iniciais, pressupor que 
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contempla em sua elaboração aspectos pragmáticos. Partindo desse pressuposto, o corpus 

selecionado foi analisado para procurar responder as seguintes perguntas: 

 

1) Os livros didáticos de cunho comunicativo para o ensino de PLE apresentam atos 

de fala relacionados às funções comunicativas mais comumente envolvidas na 

interação social? 

2) Que atos de fala são abordados no material didático para o ensino de PLE e a que 

funções comunicativas se destinam? 

3) De que maneira são apresentados: como atos de fala diretos apenas ou também 

como atos de fala indiretos? 

4) Os livros didáticos de cunho comunicativo para o ensino de PLE contemplam 

critérios de adequação da linguagem a diferentes contextos comunicativos, 

apresentando diferentes formas lingüísticas (expoentes) para uma mesma função 

comunicativa, com diferentes graus de indiretividade e de polidez? 

5) O manual do professor referente ao material para ensino de PLE orienta quanto 

aos aspectos pragmáticos da linguagem aqui considerados, a saber, 

indiretividade, polidez e adequação, para o uso mais eficaz das formas 

lingüísticas apresentadas no livro-texto? 

 

 

Para responder a essas perguntas, foi desenvolvido um instrumento de análise de 

material didático, descrito na próxima seção, baseado em critérios apresentados por Larsen-

Freeman (1986), Celia et al. (1989), Bohn (1988) e Breen, Candlin e Waters (1998).  

Pela comparação entre os dados obtidos através do segundo objetivo nos dois livros-

texto selecionados (que não teve a intenção de ser avaliativa ou classificatória, isto é, dizer se 

uma obra é melhor que outra), foi possível traçar algumas considerações quanto a 

modificações ocorridas na forma de apresentar as funções comunicativas, à inclusão de novos 

aspectos e/ou à permanência de outros, o que permite abordar o terceiro objetivo e esboçar 

uma evolução no ensino de PLE no Brasil. 
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3.2 Constituição do corpus 

 

 

A seleção do material que constituiu o corpus dessa investigação partiu de uma 

análise preliminar de três livros-texto com base nos critérios propostos por Larsen-Freeman 

(1986), Celia et al. (1989), Bohn (1988) e Breen, Candlin e Waters (1998). Apesar de uma 

apresentação de conteúdos seguindo uma nomenclatura funcional-nocional, o livro Fala 

Brasil apresentou ainda muitas características mais relacionadas a uma abordagem mais 

estrutural ao ensino de PLE. Além disso, a data de publicação (1989) pareceu um fator a se 

considerar, já que as várias publicações teóricas no Brasil sobre ensino de PLE datam do 

mesmo ano, o que poderia indicar a necessidade de aguardar ainda alguns anos para que as 

reflexões teóricas se vissem refletidas na prática da elaboração de material didático. 

Desse modo, a seleção recaiu sobre duas obras publicadas na década de 90, Avenida 

Brasil  e  Bem-vindo!, que, ainda pela mesma análise preliminar, revelaram a presença de 

grande quantidade de diálogos, de exercícios que estimulam a comunicação oral do aprendiz, 

de vocabulário relacionado a atividades do dia-a-dia e de material de leitura autêntico, 

elementos suficientes para serem consideradas obras com tendência comunicativa. 

 

 

3.2.1 AVENIDA BRASIL 

 

 

Avenida Brasil: curso básico de português para estrangeiros é publicado pela EPU 

(Editora Pedagógica e Universitária), de São Paulo. O Livro1, lançado em 1991, é da autoria 

de Emma Eberlein O. F. de Lima, Lutz Rohrman (projeto e coordenação), Tokiko Ishihara, 

Cristián González Bergweiler e Samira Abirad Iunes, todos eles experientes professores de 

português para estrangeiros e/ou de outra língua estrangeira. O Livro 2, de 1995, tem como 

autores Emma Eberlein O. F. de Lima, Cristián González Bergweiler e Tokiko Ishihara, e 

conta com Lutz Rohrman como consultor pedagógico. 

O Livro 1 consta de 12 unidades (denominadas Lições) e o Livro 2, de 10. Ambos os 

volumes são acompanhados por um Livro de Exercícios, com número de unidades 
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correspondente, Livro do Professor, duas fitas cassete (uma para o livro do aluno e outra para 

o de exercícios) e um Glossário Português – Alemão – Inglês – Francês – Espanhol. 

Apresenta basicamente ilustrações em duas cores (de Ornaldo Fleitas, no Vol. 1, e de 

Kaled Kalil Kanbour, no Vol. 2), acrescidas de fotos (coloridas em menor número) e um 

número bastante reduzido de ilustrações coloridas. 

No prefácio, os autores estabelecem como objetivo principal do livro levar o aluno a 

compreender e falar, buscando também desenvolver sua competência escrita através do livro 

de exercícios. O público-alvo são aprendizes adolescentes e adultos, de qualquer 

nacionalidade, que desejem “comunicar-se com brasileiros e participar de sua vida cotidiana” 

(p. 3), donde se depreende que o material foi idealizado para uso em contexto de imersão. 

Provavelmente pensando no público adolescente, ao longo do Livro 1 encontramos dois 

personagens, um jacaré e um papagaio, que aparecem em situações relacionadas ao tópico da 

lição, trazendo sempre um toque de humor. 

Em termos de metodologia, a opção é por um “método comunicativo-estrutural”: ao 

mesmo tempo em que é mantido o ensino de “estruturas”, o que denota uma resistência em 

abandonar a segurança oferecida pelos quase 30 anos de nomenclatura estruturalista, 

explicitam a inclusão de “intenções de fala”, abrindo espaço para a pragmática e tendências 

mais atuais no ensino de L2. Também oferece “informações e considerações sobre o Brasil, 

sua gente e seus costumes” para estimular a “reflexão intercultural” (idem).  

Os Quadros 4 e 5 listam os temas apresentados em cada unidade dos livros-texto 1 e 

2, respectivamente, bem como as funções comunicativas relacionadas, conforme o Sumário 

de cada livro.  
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Quadro 4 – TEMAS E FUNÇÕES COMUNICATIVAS DE AVENIDA BRASIL − LIVRO 1 

(adaptado do Sumário) 
 

 
unid TEMA FUNÇÃO COMUNICATIVA 
1 Primeiro contato entre as pessoas. Cumprimentar e despedir-se; apresentar-se; trocar 

informações pessoais (perguntar e informar a 
nacionalidade; perguntar e informar profissão e endereço 
pessoal); soletrar e entender os comandos utilizados no 
livro. 

2 Conhecer pessoas, atividades de lazer 
e horários. 

Cumprimentar, apresentar alguém; propor atividades e 
convidar pessoas para delas participarem; perguntar e 
informar as horas; comunicar-se em sala de aula. 

3 Comer e beber: restaurante, 
lanchonete, convite para almoçar, 
convites. 

Fazer propostas; pedir informações, pedir alguma coisa, 
agradecer, convidar, expressar agrado, pedir. 

4 Hotel, localização numa cidade, 
números. 

Expressar desejos, preferências e dúvidas; confirmar; 
reclamar; perguntar por localizações e direções e informá-
las; aconselhar ou desaconselhar algo. 

5 Moradia; procurar uma casa para 
alugar, conversar com o corretor, 
descrever problemas, descrever 
ambientes. 

Definir e identificar coisas; expressar contentamento e 
descontentamento; comparar e localizar objetos ou pessoas.

6 O dia-a-dia. Calendário brasileiro. Fazer relatos; falar sobre o cotidiano. 
7 Partes do corpo, saúde e doenças, 

descrição de pessoas. Arte.  
Descrever e caracterizar pessoas e coisas; expressar agrado; 
falar sobre saúde; expressar simpatia ou antipatia. 

8 O trabalho, os empregos e as 
profissões; direito dos trabalhadores; 
trabalho da mulher. 

Dar opiniões, tomar partido, confirmar, contradizer, definir.

9 A roupa e seu significado social, 
convites; e diferenças interculturais. 

Descrever; expressar desejos, contentamento e dúvidas; 
oferecer ajuda, pedir permissão; expressar preocupação, 
aconselhar. 

10 A família, as festas, a imigração para 
o Brasil. 

Definir e descrever relações de parentesco; desejar 
felicidade e sorte. 

11 O turismo e os turistas, a natureza, a 
poluição e a ecologia. Férias. 

Expressar gostos e preferências, certezas, dúvidas, 
possibilidades, esperança e necessidade; relatar 
experiências e aconselhar. 

12 Regiões do Brasil, estereótipos de 
brasileiros sobre brasileiros, tradições 
e influências na cultura brasileira. 

Caracterizar, descrever, comparar; expressar simpatia ou 
antipatia. 

 
 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – TEMAS E FUNÇÕES COMUNICATIVAS DE AVENIDA BRASIL − LIVRO 2 

(adaptado do Sumário) 
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unid TEMA FUNÇÃO COMUNICATIVA 

1  O português em outros países; o 
português de Portugal; diferenças 
regionais do português do Brasil. 

Iniciar e encerrar uma conversa; estimular a continuação de 
uma conversa, a troca de informação. 

2 A escola e a universidade; o 
vestibular; a escolha de uma profissão; 
carreiras. 

Definir; expressar condições e requisitos; expressar a 
intenção; avaliar a situação. 

3 O clima e a temperatura, sua 
influência sobre as atividades, 
acidentes geográficos e paisagens. 

Expressar agrado, desagrado, preferências; convidar; 
estimular uma ação. 

4 Dinheiro e estabilidade econômica; 
serviços bancários; administração do 
dinheiro. 

Pedir; sugerir uma atividade; expressar fé ou convicção. 

5 Comércio e serviços; possibilidades e 
problemas. 

Expressar a importância; prometer, oferecer-se a fazer 
alguma coisa; solicitar, cobrar o prometido. 

6 Mitos e lendas; simpatias, crendices 
populares. 

Dar uma opinião, expressar indiferença, descrédito, 
confiança. 

7 Organização política do Brasil, eleições; 
história; situação política brasileira. 

Expressar indiferença; prometer; elogiar. 

8 Trânsito urbano, comportamento no 
trânsito; carro. 

Aconselhar; pedir e conceder permissão; expor idéias de 
forma ordenada; concordar e discordar. 

9 Rádio, televisão, imprensa. Transmitir e referir-se a declarações de outros; estimular a 
falar; tomar a palavra. 

10 Atividades de lazer, música popular, 
futebol, personalidades nas artes e nos 
esportes.  

Interjeições; tomar, pedir a palavra; dar, recusar a palavra; 
interromper.  
 

 

 

 

Por fugir ao alcance deste trabalho, não incluímos nos quadros os conteúdos de 

gramática. No entanto, vale a pena ressaltar que em todas as unidades do Livro 1, bem como 

nas unidades 1 a 9 do Livro 2, sob o conteúdo gramática encontram-se verbos e diferentes 

tempos verbais. Apenas a unidade 12 apresenta “diferentes níveis de linguagem”, que seria de 

interesse para uma avaliação com base em princípios da pragmática. 
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3.2.2  BEM-VINDO! 

 

 

 Bem-vindo! a língua portuguesa no mundo da comunicação: português para 

estrangeiros  é uma publicação de 1999 da SBS (Special Book Services Editora), de São 

Paulo. As autoras, Maria Harumi Otuki de Ponce, Silvia R. B. Andrade Burim e Susanna 

Florissi, idealizaram o material a partir de seu trabalho na Torre de Babel Idiomas, onde 

também foi pilotado.  

 O livro-texto é único, composto de 20 unidades e acompanhado de um Livro 

do Professor, 4 CDs de áudio (com opção de fitas cassete) e um Encarte com respostas dos 

exercícios e transcrição dos textos em áudio. Em 2000, foram lançados os Cadernos de 

Exercícios 1, 2 e 3, destinados a públicos de origens específicas. Infelizmente, não foi 

possível incluí-los na análise, uma vez que a etapa de levantamento de dados já havia sido 

concluída quando do lançamento. 

 O livro do aluno é visualmente atraente, totalmente colorido, incluindo 

ilustrações e fotos, em papel de qualidade superior, acompanhando as tendências editoriais de 

material para ensino de línguas estrangeiras. Em decorrência do tipo de papel, porém, o livro 

acaba se tornando grosso e pesado (200 páginas, 21,5 x 30cm). Já o Livro do Professor é de 

manuseio mais fácil, pois, apesar de grosso, é encadernado com espiral e de dimensões 

reduzidas (12 x 17,5cm). 

O livro do aluno está estruturado em 5 capítulos temáticos, denominados Grupos, de 

4 unidades cada um. Cada unidade traz cinco seções, sempre apresentadas na mesma 

seqüência e com extensão relativamente semelhante: 

 

 Aprenda..., apresentando diálogos relacionados aos temas ou situações propostas 

(Grupos 1 a 4), independentes do enfoque gramatical da unidade; é substituída 

pela seção Curiosidades a partir da unidade 17 (Grupo 5);  

 Estudo de..., apresentando aspectos gramaticais em geral, inclusive tempos 

verbais;  

 Enfoque, também apresentando aspectos gramaticais diversos; 
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 Gramática, apresentando verbos e tempos verbais nas unidades 1 a 8 (Grupos 1 e 

2), textos sobre a história do Brasil nas unidades 9 a 12 (Grupo 3), e é substituída 

pela seção Amplie seu vocabulário nas unidades 13 a 16, para trabalhar 

correspondência e documentos diversos (Grupo 4) e nas unidades 17 a 20, para 

trabalhar textos diversos (Grupo 5); 

 Psiu, uma seção no canto inferior de todas as páginas, trazendo curiosidades sobre 

cultura, lazer, alimentação, hábitos, e trabalhando basicamente aspectos lexicais, 

que podem ser trabalhados à medida que houver tempo e/ou interesse. 

 

As seções estão também marcadas por símbolos indicativos do tipo de atividade a ser 

realizada em cada parte.  

Da unidade 1 à 8, todos os verbos são apresentados em cores diferentes, cada cor 

simbolizando um tempo verbal, de acordo com os “mapas” fornecidos no início do livro. 

Também no início do livro se encontra uma extensa tabela com exemplos de verbos das três 

conjugações nos tempos verbais mais usados.  

O Quadro 6 lista os macro-temas de cada Grupo, com os temas de cada unidade e os 

objetivos estabelecidos pelo livro do professor. 

Apesar da ênfase acentuada nos verbos e em aspectos gramaticais, como parece 

indicar o sumário, a proposta das autoras é a de “suprir a grande necessidade de um material 

dinâmico e interativo cujo foco central é a COMUNICAÇÃO” (da Apresentação). O objetivo 

é instrumentalizar os alunos com expressões coloquiais mais usadas, dialetos regionais e 

vocabulário útil a situações mais diversas (mesmo que só inferidas a partir dos temas), para 

dar uma idéia do “nosso português falado como ele é”, mas “sem deixar de lado as 

necessárias referências à Gramática Normativa” (idem). Embora também não esteja 

explicitado, pode-se depreender que o material foi idealizado para uso no Brasil, em contexto 

de imersão. Aspectos da história, cultura e sociedade brasileira também estão contemplados. 

Além disso, encontram-se informações sobre outros países de fala portuguesa. 
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Quadro 6 – TEMAS E OBJETIVOS DE BEM-VINDO! 

(adaptado do Sumário e do Livro do Professor) 

 
Grupos MACRO-TEMA TEMAS DAS UNIDADES OBJETIVOS 

1  
Eu e você 
(A pessoa e seus 
relacionamentos) 

Unid. 1: Prazer em conhecê-lo 
Unid. 2: Meu passado (1) 
Unid. 3: Meu passado (2) 
Unid. 4: Meu futuro 

Apresentar o presente, o passado e o 
futuro. Dar ferramentas para que os alunos 
possam falar de si mesmos, de suas 
lembranças, hábitos, rotina, planos, bem 
como cumprimentar e conhecer outras 
pessoas. 

2 O Brasil e sua 
língua 

Unid. 5: Minhas expectativas 
Unid. 6: Meus sonhos e desejos 
Unid. 7: A chegada 
Unid. 8: O país e o idioma  

Apresentar o Brasil e seu idioma, 
ampliando o conhecimento anteriormente 
adquirido pelos alunos sobre o país, seus 
costumes e suas características, bem como 
sobre a Língua Portuguesa e países onde é 
falada no mundo. Trabalhar as expectativas 
dos alunos antes de sua chegada ao Brasil. 

3  
A sociedade e sua 
organização 

Unid. 9: O lar 
Unid. 10: O bairro 
Unid. 11: A educação  
Unid. 12: A saúde 

Apresentar o dia-a-dia no Brasil e as 
especificidades brasileiras ao se procurar 
onde morar, a manutenção da residência, o 
bairro, os sistemas de educação e saúde. 
Apresentar, de forma sucinta, a história do 
Brasil, do descobrimento até nossos dias. 

4  
O trabalho e suas 
características 

Unid. 13: O local de trabalho 
Unid. 14: O mercado de trabalho 
Unid. 15: A cultura brasileira no  
                trabalho 
Unid. 16: Trabalho, trabalho,  
                trabalho 

Apresentar vocabulário e situações 
referentes ao ambiente, local e mercado de 
trabalho, incluindo temas relacionados a 
empresas modernas (globalização, 
qualidade, comunicação). 

5  
Diversão − cultura 

Unid. 17: Lazer em casa 
Unid. 18: Saindo de casa 
Unid. 19: Esportes 
Unid. 20: Arte – música 

Apresentar informações sobre o lazer em 
casa, fora de casa, os esportes, a arte e a 
música brasileira, bem como nossa gente e 
nossa literatura. Apresentar informações 
sobre países onde a língua portuguesa é o 
idioma oficial, mostrando pontos de 
contraste. 
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3.2.3 PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DO MATERIAL DIDÁTICO PARA ENSINO DE PLE 
ANALISADO 

 

 

O Quadro 7 abaixo é um quadro comparativo entre as propostas pedagógicas de 

Avenida Brasil e de Bem vindo!. 

 

Quadro 7 – PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DOS LIVROS DIDÁTICOS ANALISADOS 
 

 AVENIDA BRASIL BEM-VINDO 
1. Nível Básico Básico  
2. Clientela-alvo 

especificada 
Adultos e jovens Estudantes, executivos, turistas, 

diplomatas, esposas e familiares 
3. Objetivos Permitir aos alunos se comunicar em 

nível básico em Português (português 
do Brasil), abrindo espaço para 
aspectos comunicativos, estruturais e 
interculturais. 

Comunicação eficaz em situações 
gerais e cotidianas. 

3 Temas Atividades do dia-a-dia do adulto Atividades do dia-a-dia  
4. Explicitação de regras 

gramaticais 
Sim, para estimular a conscientização 
das estruturas da língua. 

Sim, com ênfase especial na 
conjugação verbal. Os tópicos 
considerados fundamentais são 
dados nas 16 unidades iniciais e 
revisados nas 4 últimas. 

5. Aspectos 
comunicativos 

Sim. Aspecto discursivo, fornecendo 
“elementos de discussão e 
possibilidade de expressar sua 
opinião.” 

Sim. Ênfase no vocabulário em 
diálogos situacionais independentes 
do enfoque gramatical de cada 
unidade. 

6. Aspectos culturais Sim, para proporcionar uma “reflexão 
intercultural”, especial-mente 
oferecendo oportunidades de 
comparação com características do 
país de origem do aprendiz. Hábitos, 
lazer, alimentação apresentados ao 
longo das unidades. Estereótipos 
regionais. O português em Portugal. 

Sim. A seção “Gente e cultura 
brasileira” enfoca traços regio-nais 
característicos. Gravações com 
sotaques diferentes. Hábi-tos, lazer, 
alimentação apresen-tados ao longo 
das unidades. Países de fala 
portuguesa: história, geografia,  
música, características da fala. 

7. Vocabulário médio 2000 palavras e expressões Não informado (mas contamos mais 
de 1200 palavras e expressões 
apenas na seção Psiu). 

8. Tempo/duração 
previstos 

150 aulas de 90 minutos 4 a 8 horas por unidade (20 
unidades no total), dependendo da 
língua nativa do aluno e do tamanho 
do grupo. 

9. Trabalho com 
habilidades 
lingüísticas: expressão 
e compreensão orais, a 
leitura e a expressão 
escrita  

Desenvolvidas paralelamente em 
atividades comunicativas e de 
reflexão intercultural. 

Desenvolvidas em atividades 
comunicativas e de reflexão 
sóciocultural. Destaque: instruções 
detalhadas e contextualização nos 
exercícios. 

10. Preocupação com o 
aprendiz 

Respeito aos processos de 
aprendizado individuais. 

Ressalta diferenças de aplicação do 
material para alunos de diferentes 
nacionalidades. 

Uma observação superficial, como uma primeira análise, dos dois conjuntos de 

material didático, focalizando especialmente o livro do aluno, permitiu concluir que ambos, 
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apesar da grande ênfase em aspectos gramaticais, procuram estabelecer como objetivos a 

comunicação do aluno em situações cotidianas. Em tese, então, ambos partem de uma 

concepção de língua enquanto comunicação, o que procurará ser verificado ao longo de nossa 

análise. 

 

 

3.3  Metodologia  

 

 

3.3.1 TESTAGEM DA HIPÓTESE PRELIMINAR: UMA NOVA PROPOSTA DE 
MODELO DE AVALIAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE CUNHO 
COMUNICATIVO 

 

 

Para uma primeira verificação da tendência comunicativa dos livros-texto que 

constituíram o corpus de análise, os critérios propostos por Larsen-Freeman (1986, doravante 

LF), Celia et al. (1986, doravante CE), Bohn (1988, doravante BO) e Breen, Candlin e Waters 

(1998, doravante BCW), apresentados às páginas 81-83 do Capítulo 2, foram utilizados de 

forma conjunta, já que apontam para uma mesma direção, embora diferentemente expressos. 

Todos eles partem de uma noção de língua enquanto comunicação, explicitada em BCW, 

parafraseada em LF (“uso da língua com o objetivo de comunicar-se”) e em CE (“uso da 

língua real em sala de aula”) e sugerida por BO (“diferentes papéis na comunicação oral”). 

Sugerem atividades que trabalhem as quatro habilidades lingüísticas desde o início e que 

tenham propósitos comunicativos (“envolvimento do aluno”, “negociação”, lacuna de 

informações – “information gap”, possibilidade de escolha). Além disso, enfatizam a 

importância do insumo recebido (material autêntico, vocabulário adequado à clientela, 

gradação das tarefas). Não obstante sua clara direção, apresentam uma dificuldade 

operacional, porquanto é difícil quantificar os elementos comunicativos presentes (apenas o 

modelo de BO oferece uma espécie de check-list). 

Esta nova proposta de modelo de análise permite isolar e reagrupar esses critérios 

sob a forma de aspectos significativos, possíveis de ser encontrados no material avaliado, 

relacionados à recepção e produção de língua com propósitos comunicativos. Esses aspectos, 

por serem concretamente verificáveis, podem ser medidos e quantificados, se assim se 
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desejar, para verificar em que medida foram levados em conta na elaboração do material 

didático para o ensino comunicativo de línguas. 

 

 

3.3.1.1 A produção voltada para a comunicação 

 

 

Pode-se observar que uma grande preocupação refletida nos critérios dos autores 

anteriormente citados é a de oferecer oportunidades de prática da linguagem com propósitos 

comunicativos. No âmbito da produção lingüística, isso se reflete, essencialmente, na 

proposta de atividades significativas e variadas. Atividades (tarefas) significativas são 

aquelas que permitem o envolvimento do aprendiz como indivíduo, trazendo sua experiência, 

sua realidade, para a sala de aula, proporcionando uma interação entre a classe e o professor e 

entre os próprios colegas. Uma maior variedade de atividades tende a satisfazer melhor as 

necessidades dos aprendizes ao oportunizar atenção a suas diferenças individuais.  

A proposta de tarefas significativas variadas permite ao aprendiz trabalhar de forma 

mais descontraída e prazerosa para: 

• desenvolver sua competência organizativa e pragmática (cf. Bachman, p. 68); 

• colocar em prática o conhecimento adquirido; 

• testar suas hipóteses lingüísticas ao confrontar a L1 com a L2; 

• aperfeiçoar itens específicos (pronúncia, entoação, por exemplo, na língua oral; 

redação de determinados gêneros e tipologias textual, por exemplo, na língua 

escrita). 
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3.3.1.2 Os insumos para a comunicação 

 

 

Para que a produção possa ser reflexo de língua em uso, porém, é necessário também 

preocupar-se com o insumo oferecido ao aprendiz, especialmente relacionado (mas não 

limitado) ao uso da linguagem em situações de interação. Isso equivale a dizer que o ensino 

da língua para a comunicação é diferente da apresentação, como insumo, de vocábulos 

isolados, frases soltas ou regras gramaticais com fim em si mesmas (que só poderia preparar 

para sua (re)produção, condizentemente com uma tendência estrutural de abordagem ao 

ensino de L2).  Também há que se ter em mente que, para poder abranger uma gama maior de 

situações comunicativas, diferentes níveis de linguagem devem ser contemplados, desde o 

informal, coloquial, até o mais formal, o que pode, inclusive, sugerir alguma incursão em 

linguagens de especialidade. 

 

a) Insumos para a comunicação escrita 

 

Para que o material atenda às necessidades do aprendiz em termos de comunicação 

escrita, com foco especial na recepção e compreensão, deverá prepará-lo para lidar com 

tipologia e gêneros textuais variados. O material oferecido como insumo para essa finalidade 

deve ser constituído, assim, de textos autênticos (predominantemente) e variados. Textos 

adaptados ou especialmente produzidos também podem ser oferecidos, contanto que sejam 

mantidos os propósitos comunicativos genuínos.  

A presença de textos autênticos é marcada pela referência a uma fonte bibliográfica. 

Também é possível utilizar com propósitos comunicativos um texto parcialmente adaptado 

(por exemplo, com omissão de algum trecho, para reduzir sua extensão), e essa adaptação é 

indicada no livro-texto através de informações como “adaptado de”, “baseado em”, e 

similares. É considerado adaptado também um texto já existente (referência à fonte) que é 

utilizado para testes de leitura do tipo cloze, ou aquele que apresenta informações do tipo 

enciclopédicas sem citar as fontes de consulta. 

Textos produzidos especialmente para o material didático são às vezes mal vistos 

pelos defensores do ensino comunicativo de línguas por sua predominância na época do 

“reinado” do estruturalismo, quando os textos eram pretextos para trabalhar itens gramaticais 
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e/ou estruturas frasais específicas. Nada impede, porém, que um texto seja criado para 

reproduzir intenções comunicativas (afinal, todos os textos são produzidos por alguém), e 

vem daí a distinção que Widdowson (1978) faz entre textos autênticos (recolhidos em sua 

forma original de alguma fonte) e textos genuínos (os que não foram encontrados prontos, 

mas que, por expressarem uma realidade verossímil, poderiam tê-lo sido).  

É importante oferecer como insumo também uma ampla gama de gêneros textuais. 

Talvez o gênero mais comum de texto em material didático para ensino de línguas seja o 

chamado “texto didático”, um misto de uma breve descrição de pessoas e/ou ambientes 

acrescida (às vezes) da narração de algum pequeno fato. Evidentemente, esse tipo de texto 

nunca é encontrado fora do livro-texto, e a limitação a ele não prepara o aprendiz para os 

textos encontrados na vida real: notícias, artigos de jornal e revista, anúncios publicitários, 

textos literários, documentos, avisos, cartazes. Além de uma variada gama de tipologias e 

gêneros textuais, é importante oferecer ao aprendiz textos provindos de fontes variadas 

(diferentes revistas, jornais, livros, etc.), de modo a familiarizar o aluno com diferentes 

estilos. 

 

b) Insumos para a comunicação oral 

 

Para que o material atenda às necessidades do aprendiz em termos de comunicação 

oral, deverá prepará-lo para situações de interação. Tomando como base a própria aquisição 

da língua materna e a observação da natureza essencialmente dialógica da linguagem, 

percebe-se que essa preparação deve se dar a partir da conversação. Como diz Marcuschi 

(1986, p. 14), a “conversação é a primeira das formas de linguagem a que estamos expostos e 

provavelmente a única da qual nunca abdicaremos pela vida afora”. O material de insumo 

com a finalidade de preparar o aprendiz para a interação oral deve, então, ser também 

constituído de diálogos com propósitos comunicativos genuínos, ou seja, diálogos 

verossímeis, contextualizados (a fim de perceber sua adequação à situação de enunciação, 

consideradas variáveis como formalidade, polidez, relação entre os interagentes) e que 

expressem funções comunicativas, evidenciadas a partir de atos de fala diretos e indiretos. É 

necessário ressaltar que o conceito de verossímil aqui não coincide aquele de procedimentos 

etnometodológicos para coleta de amostras de conversação. No material para ensino de L2, 

encontraremos muito mais provavelmente representações do que seria uma conversa, tão 
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próxima quanto possível de uma conversa real, ou seja, incluindo cinco características básicas 

constitutivas: a) interação entre pelo menos dois falantes; b) ocorrência de pelo menos uma 

troca de falantes; c) presença de uma seqüência de ações coordenadas; d) execução numa 

identidade temporal; e) envolvimento numa “interação centrada” (Marcuschi, 1986, p. 15). A 

regra básica geral da conversação é “fala um de cada vez”, válida para a maioria das línguas, 

culturas e situações, com uma interação caracterizada por uma seqüência de turnos. Já nas 

especificações do Nível limiar, van Ek (1976) dizia:  

 
(. . .) Tais seqüências geralmente apresentarão certas regularidades na ordem dos 
elementos. Tais combinações mais ou menos regulares podem ser chamadas de 
padrões. (. . .) Em tais interações os participantes podem misturar suas contribuições 
de acordo com certas convenções. Falamos assim de padrões de interação verbal. É 
uma característica desses padrões serem variáveis, no sentido de que uma conversa 
pode mover-se em várias direções. Especialmente quando são curtos, contudo, 
envolvendo apenas dois ou três enunciados, também podem ser padronizados. (. . .) 
A habilidade comunicativa implica a habilidade de desempenhar um papel em 
padrões de interação verbal. (VAN EK, 1976, p. 82-83) 

 

 

Mais recentemente, pode-se observar uma tendência à inclusão, nas transcrições de 

diálogos gravados para audição, de algumas marcas características da conversação real do 

dia-a-dia (pausas, hesitações). Contudo, além de serem iniciativas ainda bastante reduzidas 

em número, não apresentam as marcas mais distintivas da linguagem falada, como entonação, 

alongamento de sílabas, falas sobrepostas, ou mesmo desvios de tópico. Os insumos tendem, 

na sua maioria, a ser regulares e padronizados, cabendo à habilidade do professor e à prática 

de sala de aula a tarefa de trabalhar as diferenças.  

A gravação de textos e diálogos para audição, em material adicional ao livro-texto ou 

livro do aluno, que acompanha regularmente o material para ensino de inglês e  francês há 

pelo menos duas décadas, está se tornando uma prática comum também para o material de 

português. Assim mesmo, os recursos em áudio continuam sendo um material adicional; é o 

livro do aluno, o texto escrito, que continua a base do curso (haja vista que, em muitos casos, 

só o professor tem a fita ou o CD, e o aluno só tem acesso à audição na sala de aula, como 

uma modalidade diferente de atividade). Por isso, a atenção nesta proposta se volta para 

insumos constituídos por diálogos escritos, como aparecem no livro do aluno, sejam eles 

reproduzidos em áudio ou não. Também não podemos propor aqui critérios para avaliação 

dessa reprodução. O professor nativo deverá servir como balizador na verificação da 
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autenticidade da fala, e é de se esperar que os elaboradores do curso tenham levado isso em 

consideração ao pensar nesse material adicional. 

Esta proposta também parte do pressuposto de que os diálogos apresentam conteúdo 

adequado, coerente e correto. Seria difícil, embora não impossível, fazer uma análise desses 

microelementos, diálogo por diálogo, neste trabalho, principalmente porque havia já outros 

objetivos em mente; certamente, a riqueza de informações que se poderia obter renderia 

vários outros projetos de pesquisa. A proposta é a de se realizar uma macroanálise para buscar 

a verossimilhança dos diálogos apresentados, pressupondo que os autores tenham sido lógicos 

e coerentes na seleção das verbalizações possíveis.  

Em uma macroanálise como a que propomos aqui, dois critérios podem ser utilizados 

para verificar o quesito verossimilhança em diálogos escritos apresentados em livros-texto 

para o ensino de L2: a extensão do diálogo e a presença de dados que sirvam a uma 

contextualização da situação de enunciação. O número de turnos dos diálogos pode ser um 

indicador de sua proximidade com a realidade. Diálogos mais curtos só tendem a ser mais 

verossímeis se estiverem bem contextualizados. Diálogos mais longos tendem naturalmente a 

ser mais verossímeis, já que dados de contextualização podem ir sendo oferecidos ao longo de 

seu desenvolvimento.  

A contextualização pode ser dada pela presença de: 

 

a) dados sobre o tipo da interação;  

b) dados sobre os participantes da interação; 

c) dados sobre a relação entre os participantes; 

d) um texto anterior que permita a inferência desses dados e/ou 

e) ilustrações que permitam a inferência desses dados. 
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3.3.1.3 O uso da língua com propósitos comunicativos através do livro-texto 

 

 

A avaliação de material para ensino de línguas de cunho comunicativo deve buscar 

determinar a medida em que são dadas oportunidades ao aprendiz para o uso da língua com 

propósitos comunicativos, especialmente através do livro-texto, que é a fonte principal de 

acesso ao ensino formal da L2. Deve incluir as modalidades oral e escrita, focalizando os 

aspectos de produção e insumo. Dessa forma, pode-se decidir se o material analisado tende a 

afastar-se do ensino de categorias lingüísticas, conforme Widdowson (1978 − cf. Quadro 3, p. 

92), para se aproximar mais do ensino de categorias comunicativas:  

 

• adequação, mais que correção; 

• uso, em vez de utilização; 

• valor, mais que significação; 

• enunciado, mais que sentenças; 

• atos ilocucionários, em vez de proposições; 

• coerência, mais que coesão; 

• habilidades comunicativas, e não só lingüísticas no sentido “tradicional” de 

Chomsky.  

 

 

O desenvolvimento das habilidades comunicativas do aprendiz é evidenciado em seu 

uso da língua na produção (oral/escrita, interação com o texto oral/escrito), através de seu 

envolvimento em atividades significativas e variadas (enunciados com valor), e estimulado 

através dos insumos a ele oferecidos, sob a forma de diálogos contextualizados (adequação, 

coerência) e com função comunicativa (atos ilocucionários) e de textos autênticos e variados 

(adequação, coerência, valor).  
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A figura 6 abaixo representa de forma esquemática o modelo proposto.  

 

 

 

     significativas 
   produção atividades  
   (oral/ escrita) (tarefas)  
     variadas 
      

uso da língua      
com propósitos     contextualizados 
comunicativos    presença de  

    diálogos  
     com função comunicativa
     (atos de fala) 
   insumo   
   (oral/escrito)   
     autênticos 
    presença de  
    textos  
     variados 

 
 
 

Figura 6 – Proposta de modelo de avaliação de materiais didáticos de cunho comunicativo  
 

 

 

 

Uma análise mais aprofundada pode envolver a contagem numérica de cada um dos 

itens incluídos, para fins de comparação entre diferentes livros-texto, embora a quantidade 

possa não significar necessariamente qualidade. Como o modelo não foi testado, em sua 

totalidade, mais aprofundadamente, não ofereço faixas de valores numéricos que classifiquem 

determinada obra como comunicativa ou não-comunicativa. Isso não significa que essa 

classificação não seja viável. Fica, assim, um convite para o pesquisador que queira se lançar 

à tarefa. 
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3.3.2 ASPECTOS PRAGMÁTICOS NO MATERIAL DIDÁTICO DE CUNHO 
COMUNICATIVO: ATOS DE FALA, POLIDEZ E ADEQUAÇÃO 
 

 

Há não muito tempo, Stern (1992, p. 160) afirmou que “a teoria dos atos de fala teve 

enorme influência sobre o desenvolvimento de programas de ensino, bem como sobre 

materiais didáticos e metodologia”. É por isso que neste trabalho foi dada uma atenção 

especial à presença dos atos de fala, classificados de acordo com sua função comunicativa e 

associados a expoentes lingüísticos, relacionados principalmente a questões de diretividade e 

polidez. Além disso, a orientação (ou ausência dela) dada no próprio material didático para o 

uso pragmaticamente adequado das formas lingüísticas foi buscada. 

 

 

3.3.2.1 Categorias de atos de fala e funções comunicativas 

 

 

Sem a pretensão de chegar à exaustividade, foi feito um levantamento dos atos de 

fala presentes nos livros-texto, segundo as categorias de Searle.  

Dentro de cada categoria, os atos de fala foram agrupados por função comunicativa, 

tomando-se como base o inventário de funções do Certificados Europeus (Anexo A) e/ou de 

Almeida Filho (Anexo B). Foram então selecionadas formas lingüísticas (expoentes) que 

exemplificam a variedade oral da língua portuguesa do Brasil, em detrimento de exemplos 

típicos da modalidade escrita, mesmo que em situação de interação. Dados referentes à 

diretividade e à polidez também foram incluídos.  

Após uma análise preliminar, foram excluídas do levantamento as categorias de atos 

de fala declarativos e assertivos. Os declarativos não constam dos livros pesquisados, nem dos 

inventários de funções comunicativas. Os verbos batizar e casar, por exemplo, não constam 

dos inventários de Wilkins (1976) nem de van Ek (1976) (consultados apenas para referência, 

já que apresentam inventário de vocabulário); no do Certificado Europeu de Línguas, casar 

consta, mas só como reflexivo (casar-se com alguém, ser casado). O próprio verbo declarar 

só consta dos inventários como verbo dicendi. Os assertivos não foram incluídos pela razão 

inversa: há uma quantidade infinita deles, e muitos têm uma dupla função ou não é possível 
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determinar com exatidão a intencionalidade (problema, aliás, enfrentado desde a primeira 

tentativa de Austin de distinguir os performativos dos constatativos). Por isso, optou-se por 

limitar o levantamento às três categorias restantes: expressivos, diretivos e comissivos.  

O levantamento não teve a intenção de analisar ou classificar os exemplos de atos 

apresentados quanto a sua adequação ou tipo de estratégia utilizada, embora os resultados 

possam servir como ponto de partida para inúmeras outras análises. Os pedidos de informação 

sobre localização, por exemplo, dariam um trabalho por si sós, já que o brasileiro tem formas 

peculiares de dar esse tipo de informação (quando o comum é ter-se o uso de verbos no 

imperativo). Igualmente ricos para um trabalho posterior são ameaças e reclamações. 

Geralmente constituem um evento de fala, pois são compostas de diversos turnos, cada um 

dos quais tem uma função diferente. Isso dificultaria a classificação dos enunciados, motivo 

pelo qual não foram incluídos na análise. 

 

 

3.3.2.2  Orientações quanto a aspectos pragmáticos 

 

 

Como é de extremo interesse verificar também de que maneira o professor está ciente 

desses aspectos, estão incluídas informações sobre se são dadas ou não orientações quanto aos 

aspectos de diretividade e polidez (que remetem à adequação) no livro do professor, no 

próprio livro do aluno ou no de exercícios. Essas orientações são comentadas no Capítulo 4, e 

geralmente se referem a formalidade/informalidade, polidez e traços culturais característicos 

do povo brasileiro. Com base nessas informações, é possível para o professor orientar o 

aprendiz para a produção de enunciados não apenas corretos, mas também adequados à 

situação de enunciação. 
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3.3.2.3  Registro dos dados levantados 

 

O resultado dessas investigações foi registrado em tabelas diferentes para cada 

categoria de ato de fala (comissivos, diretivos, expressivos), indicando as funções 

comunicativas relacionadas a cada categoria e exemplos de formas lingüísticas (expoentes) 

colhidas no material analisado. Cada forma lingüística foi analisada quanto a diretividade 

(classificando o ato como direto ou indireto) e polidez (classificando o ato como menos 

polido/neutro, polido ou mais polido).  

Há indicação sobre a unidade do livro-texto ou de exercícios em que o ato de fala 

aparece pela primeira vez expresso através daquela forma lingüística.  

O modelo de tabela para registro desses dados é apresentado na Figura 7 abaixo. 

 

 
LEGENDA:  

D = Diretividade O = Orientações quanto a aspectos -pragmáticos 
d: ato de fala direto   • : Orientações dadas no livro do aluno 
 i: ato de fala indireto   ÿ: Orientações dadas no livro do professor 

   ∅: Ausência de orientações 

unid = unidade  P = Grau de polidez 
(1 )= Livro 1     (2) = Livro 2  
(e) = Livro de Exercícios   

– : menos polido / neutro 
+ : polido 

  = não consta no livro ++ : mais polido 
 
 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

  (EXPOENTES) D P Unid O Unid O

         
         

         
 

Figura 7 −  Modelo de Tabela para registro do levantamento de atos de fala  
no material didático analisado 

 

* 



 

 

 

4 DESCRIÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

4.1 Aplicação do instrumento para testagem preliminar das obras selecionadas para o 
ensino de PLE quanto ao cunho comunicativo 

 

 

Para o aprendiz que se prepara para usar a língua portuguesa no Brasil, em contexto 

de imersão, a preocupação inicial deve ser com a aquisição de habilidade de se comunicar 

oralmente, incluindo aí produção e recepção, especialmente de linguagem coloquial (a menos 

que o curso se proponha a atender necessidades específicas dos aprendizes, como organizar 

discursos, palestras, etc.). Também é necessário, devido a sua imersão em um mundo letrado, 

pelo menos ser capaz de compreender adequadamente mensagens escritas, através de textos 

variados. A produção de textos, para um curso “geral”, isto é, que não esteja voltado para 

necessidades específicas (como preparar para a produção de textos acadêmicos ou relatórios 

de viagem), poderia ser uma habilidade com ênfase um pouco menor que as outras. Ademais, 

a habilidade da escrita está constantemente sendo exercitada em atividades relacionadas à 

leitura. Tendo em vista essas necessidades, o modelo proposto foi  aplicado na testagem 

preliminar para verificar a tendência comunicativa das obras analisadas, buscando identificar: 

• variedade de tarefas, sem descrevê-las em profundidade, e sua potencialidade 

para serem significativas para o aprendizado; 

• autenticidade e variedade de textos usados como insumo; 

• contextualização de diálogos escritos usados como insumo. 
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4.1.1 A PRODUÇÃO VOLTADA PARA A COMUNICAÇÃO: ATIVIDADES 
SIGNIFICATIVAS E VARIADAS 

 

 

O professor de L2 que já está familiarizado com os tipos de tarefas geralmente 

encontradas em livros-texto sabe que elas podem cobrir vários objetivos ao mesmo tempo. 

Por exemplo, numa atividade enunciada como “Leia o texto e responda”, tão comum nos 

livros-texto e geralmente associada a métodos de ensino menos preocupados com a 

comunicação (gramática-tradução, por exemplo), a habilidade de compreensão de leitura do 

aprendiz é focalizada; ao responder por escrito, ele estará exercitando sua habilidade de 

escrita – e aí termina o alcance da explicação fornecida por métodos não comunicativos. Nos 

dois casos, porém, podemos dizer que o aprendiz está sendo, pelo menos, “preparado” para a 

comunicação por meio do desenvolvimento de sua competência de língua(gem) (BACHMAN, 

1990).  

Igualmente, sua competência organizativa está sendo ativada, já que a compreensão 

correta do texto e a produção de uma resposta satisfatória requerem conhecimentos de 

vocabulário, morfologia, sintaxe, grafia (a competência gramatical), bem como de coesão e 

retórica (a competência textual). Se a resposta tiver que ser dada oralmente, seus 

conhecimentos de fonética e fonologia também são aplicados. A competência pragmática 

também está sendo ativada, em especial a competência ilocutiva, através das funções 

heurística (uso da linguagem para ampliar o conhecimento de mundo) e ideativa (uso da 

linguagem para expressar nosso conhecimento). A habilidade para interpretar referências 

culturais, a sensibilidade a diferentes níveis e registros e até a variação dialetal podem ser 

exigidas em diferentes graus, dependendo do teor do texto lido, e, assim, a competência 

sociolingüística também é ativada.  

Desse modo, é a consciência do professor sobre as diversas habilidades exigidas do 

aprendiz no desenvolvimento de sua competência em L2 que permitirá que as tarefas 

normalmente rotuladas como “tradicionais”, “estruturais” ou “gramaticais” oferecidas pelos 

livros-texto sejam utilizadas a serviço da comunicação em L2 – daí a importância do preparo 

adequado do profissional que lida com esse ensino.  

Nos dois livros aqui analisados, encontramos uma variedade de atividades propostas. 

Muitas partem de um texto escrito, outras de um texto ouvido em gravação, outras de uma 

ilustração, e podem se destinar à produção escrita ou oral, à prática de itens gramaticais 
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específicos, à expansão vocabular, à ampliação do conhecimento do aluno sobre tópicos 

específicos do Brasil ou sobre o modo de vida dos brasileiros, e até mesmo servir para a 

interação entre os alunos.  

Em  Avenida Brasil (doravante AB), encontramos atividades escritas iniciadas por 

comandos como: responda, organize, complete, preencha, relacione, corrija, sublinhe, 

explique, marque, identifique, geralmente precedidos de informações sobre o insumo que 

servirá de fonte, como leia e responda, no caso de textos/diálogos apresentados por escrito, 

ou  ouça e responda, no caso de textos/diálogos gravados, acompanhado do desenho de um 

fita cassete. Não há, via de regra, referência às ilustrações. 

Atividades orais podem ser iniciadas por comandos como responda ou faça a 

pergunta. Muitas das atividades orais incentivam a interação entre os alunos através da troca 

de informações, utilizado comandos como fale com seu/sua colega ou explique para seu/sua 

colega, como no exemplo 1, ilustrado pela figura 8, que vai transcrito logo após: 

 

 

Figura 8 – Atividade oral em Avenida Brasil (Livro 1, lição 5, p. 46) 
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Ex. 1(AB): 
Como é a sua casa? 

1. Desenhe a planta de seu apartamento/sua casa para seu/sua colega e explique como é. 
Descreva a sala. 

• sala, quarto, cozinha, jardim, quintal varanda... 
• estreito, confortável, pequeno... 
• escuro, claro, ensolarado... 
• ao lado de, entre, em frente... 

(Livro 1, lição 5, p. 46) 
 

 

Outras atividades orais oferecem uma contextualização que permite a dramatização 

(role-play) baseada em papéis já estabelecidos e informações apresentadas no livro. A 

transcrição abaixo (ex. 2) ilustra esse tipo de atividade, extraída do Livro 1, lição 4, p. 37. 

 

Ex. 2 (AB): 
Caminhos 

1. Consulte o mapa da página 32. Você está com sua amiga. Ela está dirigindo. 
Vocês estão na praça Sílvio Romero e querem ir até a Drogaria no Largo Nossa 
Senhora do Bom Parto. Indique o caminho à sua amiga. 

(Livro 1, lição 4, p. 37) 
 

Na mesma página do exemplo 2 acima, encontra-se, ao lado da tarefa, uma 

reprodução de um folheto informativo que oferece dados sobre o Hotel das Cataratas (figura 

9, a seguir). As informações servem de base para as tarefas descritas nos exemplos 3 e 4. 

 

Figura 9 –Atividade oral 1 em Avenida Brasil (Livro 1, lição 4, p. 37) 
Ex. 3 (AB): 
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Hotel 

1. Fale com seu/sua colega. Você está hospedado no melhor hotel da cidade. Seu colega 
faz muitas perguntas sobre o hotel. 

o serviço   
a diária  
o conforto  
o bar e o restaurante 
os quartos 
(Livro 1, lição 4, p. 37) 

 

 

A atividade descrita no exemplo 4 vem acompanhada da ilustração de uma camareira 

sorridente, carregando lençóis e/ou toalhas (figura 10), com balões indicando as falas “Mas 

está limpo.”, “Mais alguma coisa?”, “O senhor tem razão.”, “Vou ver o que posso fazer.”, 

“Vou falar com o gerente”, “OK”. A ilustração e as falas servem de estímulo para a atividade 

que segue a apresentada no exemplo 3 acima. Pressupõe-se que um dos alunos fará o papel de 

camareira, enquanto que o outro fará o de hóspede do hotel.  

 

 

 

 
 

Figura 10 –Atividade oral 2 em Avenida Brasil (Livro 1, lição 4, p. 37) 
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Ex. 4 (AB): 
2. Você está falando com a camareira. Você não está satisfeito com o hotel. 

ordem  ↔ desordem 
sujo  ↔ limpo 
limpar  → banheiro/quarto 
arrumar  → quarto/cama 
faltar  → toalhas/sabonete/... 
trocar  → lençóis/toalhas/... 
não ter  → água/cerveja/ ... no frigobar 
não funcionar → televisão/luz/telefone 

(Livro 1, lição 4, p. 37) 
 
 

As atividades de dramatização sempre podem ter limitações, especialmente quando 

os conhecimentos envolvidos não fazem parte do universo do aluno, e esse é um risco 

inerente a toda proposição de atividades. Por isso, geralmente, as atividades mais 

significativas para o aprendizado são aquelas em que o aluno é chamado a compartilhar suas 

experiências como indivíduo, desafiando-o a usar sua imaginação e criatividade.41 

O exemplo a seguir ilustra uma tarefa que, se bem explorada, pode levar o aprendiz a 

se envolver significativamente. Está prevista no Livro 2, pressupondo, portanto, um nível 

maior de desempenho do aluno.   

A seção tem o título Novela (ver figura 11, na próxima página) e o conteúdo 

gramatical estudado é o discurso indireto. Uma ilustração mostra duas pessoas do sexo 

feminino (provavelmente mãe e filha) sentadas no sofá, em frente à televisão, enquanto um 

homem (provavelmente o marido/pai) entra pela porta da sala carregando uma pasta, com o 

paletó jogado sobre o ombro. Pela janela e porta aberta pode-se ver que é noite. Uma segunda 

ilustração, mais ao alto da página, mostra um aparelho de televisão, com uma mulher e um 

homem (com expressão irada) na tela; um balão indica a fala do homem: “Angelina, está tudo 

acabado entre nós”. O diálogo apresentado, reproduzido na fita cassete, serve de estímulo 

para as duas tarefas que seguem. As instruções estão reprdizidas no exemplo 5, que se 

encontra à página 117yyy. 

                                                           
41 Um alerta deve ser feito, porém quanto a atividades que procuram envolver o aprendiz como indivíduo: o 
professor deve usar de bom senso para não invadir “territórios proibidos” e expor o aluno diante de seus colegas. 
Conhecer um pouco da cultura de origem e das particularidades do aluno pode ser muito útil nesse sentido. 
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Figura 11 – Diálogo e ilustrações como estímulo para tarefas comunicativas em Avenida Brasil 

 (Livro 2, lição 9, p. 89) 
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Ex. 5 (AB): 
Trabalhe com seu colega. Imaginem a continuação da novela. Angelina, ao  telefone 
explica o problema para Carlos. Eles conversam durante cinco minutos. 
 
Trabalhe com seu colega. Assustado, Carlos procura o delegado e pede proteção à polícia. 
Como Carlos reproduz o telefonema para o delegado? 

(Livro 2, lição 9, p. 89) 
  
 
 

É possível ainda trabalhar a realidade do aluno independentemente de papéis 

atribuídos pelo livro. Em AB, observa-se essa tendência mais fortemente no Livro 2. 

Geralmente, essas tarefas envolvem temas cotidianos, comuns à realidade do adulto, que 

exigem uma boa dose de capacidade de argumentar e tomar decisões. O exemplo 6, que 

acompanha a figura 12, ilustra esse tipo de tarefa ao abordar o tema do trânsito. 

 

 
 

Figura 12 – Tarefas de agumentação e tomada de decisões a partir de estímulo textual em Avenida 
Brasil (Livro 2, lição 8, p. 79) 

 

Ex. 6 (AB): 

O trânsito do bairro 
1. Trabalhe com seu colega.  
Considerem o trânsito de um bairro de sua cidade. Identifiquem os problemas e localizem 
os pontos críticos. Troquem idéias sobre o assunto, dando sugestões para melhorar a 
situação. 

(Livro 2, lição 8, p. 79) 
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Em Bem-vindo! (doravante BV), encontramos atividades escritas iniciadas por 

comandos como: complete, preencha, assinale, relacione, corrija, sublinhe, explique, 

marque, identifique, substitua, construa frases, escreva, prepare perguntas. Também podem 

ser precedidos de informações sobre o insumo que servirá de fonte, como leia, no caso de 

textos/diálogos apresentados por escrito, ou ouça a fita, no caso de textos/diálogos gravados. 

As gravações são sempre indicadas por um símbolo representando um gramofone.  

As ilustrações muitas vezes servem de fonte de informações, mas não 

necessariamente é dado um comando para que sejam observadas: a realização da tarefa pode 

simplesmente seguir uma pergunta feita, como mostra o exemplo dado na Figura 13 abaixo. A 

pergunta e as respostas escritas servem de aquecimento para as respostas individualizadas 

solicitadas na continuação do exercício. 

 

 

Figura 13 – Exemplo de tarefa baseada em ilustração em Bem vindo! (Unidade 2, p. 15) 
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São previstas inúmeras atividades orais que envolvem o trabalho em pares ou trios, 

sempre indicadas pelos símbolos apresentados no início do livro (representando duas 

pequenas imagens de pessoas, nos trabalhos de dupla, e três, no trabalho em trios). Exercícios 

que pedem que o aluno fale sobre si mesmo e/ou sobre sua realidade, numa média de dois por 

unidade, também aparecem acompanhados de um símbolo especial, como se observa nas 

figuras 13 e 14. A figura 14 apresenta exemplos de atividades que envolvem trabalho em 

duplas. 

 

 
Figura 14 – Exemplo de tarefas comunicativas envolvendo trabalho em duplas e a realidade do aluno em  

Bem-vindo!  (Unidade 8, p. 79) 
 

 

Vale a pena destacar que BV aproveita as atividades comunicativas orais para 

promover uma reflexão intercultural, sempre estimulando o aluno a falar da realidade em seu 

país de origem e compará-la com a vida no Brasil. Esta é, assim, mais uma oportunidade para 

trabalhar questões possivelmente problemáticas na adaptação dos estrangeiros ao nosso país, 

o que parece ser uma preocupação constante em todo o livro. 
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4.1.2 OS INSUMOS PARA A COMUNICAÇÃO: TEXTOS E DIÁLOGOS 

 

4.1.2.1 Textos autênticos  
 

Ambas as obras analisadas apresentam um número significativo de textos. Nessa 

análise, foram considerados textos autênticos aqueles cuja fonte é dada no próprio material 

didático, como o que se observa na figura 15, mesmo que adaptados por terem trechos 

suprimidos ou preparados para algum exercício. 

Anúncios publicitários ou classificados apresentados como um bloco de informações 

para a resolução de uma mesma tarefa foram considerados como um único texto autêntico. 

 
 
 

Figura 15 – Exemplo de texto autêntico em Bem-vindo! (Unidade 8, p. 75) 
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Foram considerados textos produzidos aqueles criados com o fim de apresentarem 

material lingüístico específico, correspondendo aos chamados “textos didáticos”. São 

exemplos os textos apresentados abaixo, na figura 16, extraídos da lição 6 do Livro 1 de 

Avenida Brasil, assim como o apresentado no exemplo  adiante, reproduzido da Unidade 5 de 

Bem vindo!. 

 

 
 

Figura 16 – Exemplo de texto produzido em Avenida Brasil (Livro 1, lição 6, p. 50) 
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Ex. 7 (BV): 

Quando eu chegar ao Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um 
apartamento. Não quero viver num hotel por muito tempo. 

Quando eu tiver minha própria casa, vou me sentir mais à vontade. Além disso, 
talvez eu tenha que comer sempre fora, mas quando sentir saudades de casa e quiser 
comer a comida do meu país, vou poder prepará-la eu mesmo. 

Em segundo lugar, quando eu já estiver acostumado à vida no Brasil, vou 
comprar um carro. Penso que um carro seja necessário para poder viajar e conhecer 
melhor o país. 

Se tiver tempo e puder viajar, quero conhecer o Rio de Janeiro, Brasília e Foz do 
Iguaçu. 

Se o trabalho não tomar todo o meu tempo, quero fazer muitas outras coisas 
também: quero estudar português, praticar esportes, fazer amigos (quem sabe, arranjar 
uma namorada?...), etc. 

(Unidade 5, p. 46) 
 

 

AB apresenta 117 textos no total, sendo 53 deles (45,3%) autênticos ou adaptados  e 

os outros 64  (54,7%) produzidos. 

Já BV apresenta 138 textos no total, sendo 90 deles (65,2%) autênticos ou adaptados  

e os outros 48  (34,8%) produzidos. 

Pode-se perceber em BV uma tendência à inclusão de maior número de textos 

produzidos nas unidades iniciais, aumentando o número de textos autênticos nas unidades 

finais. Em AB não é possível perceber um padrão regular. 

As Tabelas 2 e 3 a seguir apresentam os dados sobre o número de textos autênticos e 

produzidos em cada unidade de AB e BV, respectivamente. 

 

 
Tabela 2 – QUANTIDADE DE TEXTOS  EM AVENIDA BRASIL QUANTO À AUTENTICIDADE 

 

Textos Unidades de AVENIDA BRASIL 1 Unidades de AVENIDA BRASIL 2  Total %
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 por tipo

Autênticos 1 1 – 4 5 1 1 4 4 4 5 2 4 3 – 1 3 3 – 4 1 6 53 45,
3 

Produzidos 2 – 4 3 3 11 2 3 2 3 1 3 4 5 1 3 1 7 3 1 1 – 64 54,
7 

Total de textos 117 100
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Tabela 3 – QUANTIDADE DE TEXTOS  EM BEM-VINDO! QUANTO À AUTENTICIDADE 
 
 

Textos Unidades de BEM-VINDO! Total % 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 por tipo 

Autênticos – – – 2 – 1 – 3 1 1 4 5 6 9 6 9 9 13 13 8 90 65,2
Produzidos 5 5 4 2 4 5 2 2 2 2 3 3 1 – 3 1 – – – 3 48 34,8

Total geral 138 100
 

 

4.1.2.2 Gêneros textuais variados 

 

 

Ambos os livros apresentam variedade de tipologia textual, embora BV, por 

apresentar maior quantidade de textos autênticos, tenda a ter maior variedade, conforme 

sistematizado no Quadro 8.  

 
Quadro 8 – VARIEDADE DE GÊNEROS TEXTUAIS NO MATERIAL DIDÁTICO ANALISADO 

 
Gênero textual Avenida 

Brasil 
Bem-vindo! 

Enciclopédico / informativo x x 
Texto literário:           conto x x 

poema x  
lenda x  

Letra de música x x 
Anúncio:           publicitário x x 

classificado x x 
Artigo de jornal x x 

Artigo de revista x x 
Documentos:          contrato x x 

tomada de preços  x 
recibo  x 

formulário  x 
Curriculum vitae  x 

Correspondência:        carta x x 
carta comercial x x 

cartão postal x x 
e-mail  x 

fax  x 
ofício  x 

recado  x 
comunicação interna (CI)  x 

Verbete de dicionário x x 
Cardápio x  

Teste  x 
Entrevista x x 
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Num breve levantamento realizado, foi possível encontrar em cada um dos livros-

texto, além dos “textos-didáticos” especialmente produzidos, a que nos referíamos no 

Capítulo 3, diferentes gêneros textuais. Pode-se perceber em BV, que é de publicação 

posterior, a inclusão de vários gêneros comuns no contexto empresarial, uma tendência 

verificada mais recentemente em materiais didáticos de L2, assim como a presença do e-mail, 

gênero ainda inexistente na época da criação de AB e difundido na atualidade. 

 

 

4.1.2.3 Diálogos verossímeis contextualizados 

 

 

Em cada diálogo apresentado nas obras analisadas, procurou-se verificar dados que 

pudessem contextualizá-los dentro de uma situação de comunicativa ou de interação social, 

bem como verificar sua extensão, buscando diálogos mais prováveis de serem encontrados na 

conversação real.  

A extensão dos diálogos foi medida pelo número de turnos de cada diálogo presente 

nos livros-texto, classificados depois em seis faixas: 

 

• 2 turnos 

• 3 turnos 

• 4 turnos 

• 5 turnos 

• 6 a 10 turnos 

• mais de 10 turnos.  

 

Esses mesmos diálogos foram classificados, de acordo com os dados de 

contextualização fornecidos, em três categorias: 

• contextualizados (C), quando são oferecidos dados como papéis dos 

participantes, a relação entre eles, a situação e os propósitos do diálogo, ou 

quando esses dados podem ser inferidos por um diálogo ou texto anterior;  
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• parcialmente contextualizados (PC), quando essas informações são oferecidas 

através de ilustrações e/ou pelo título da seção; ou 

• não contextualizados (NC), quando não é oferecido nenhum tipo de dado de 

contextualização, devendo o aprendiz inferir os propósitos do diálogo. 

 

Na figura 17 a seguir, reproduzida da lição 4 do Livro 1 de AB,  temos exemplos de 

diálogos parcialmente contextualizados.  

       

Figura 17 – Exemplo de diálogo parcialmente contextualizado em Avenida Brasil (Livro 1, lição 4, p. 30) 
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O primeiro conjunto de diálogos, na figura 17, inicia com uma contextualização 

parcial oferecida pela ilustração de um folheto informativo de um hotel e pelo título “Quero 

fazer uma reserva” (A1). Pode-se inferir que um dos interlocutores é um futuro hóspede e o 

outro é funcionário do hotel, encarregado das reservas. No segundo diálogo, “Prefiro um 

apartamento de fundo” (A2), novamente pode-se inferir que um dos interlocutores é um 

futuro hóspede e o outro é funcionário do hotel, com o auxílio da ilustração do balcão de 

recepção. Os dois diálogos servem de contextualização para as atividades da página seguinte 

(figura 18). 
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Figura 18 – Exemplo de diálogo contextualizado em Avenida Brasil (Livro 1, lição 4, p. 31) 

 

Nas seções intituladas “O chuveiro não está funcionando” (A3), e “É perto?” (A4), 

pode-se inferir que é o mesmo hóspede que reclama no primeiro caso e busca informações 

sobre a cidade no segundo. Mesmo que não seja o mesmo hóspede, já houve elementos 

suficientes para se contextualizar os eventos no âmbito da hospedagem em um hotel. Desse 

modo, as situações comunicativas e os diálogos apresentados na página 30 fornecem a 

contextualização para as situações que se realizam na página 31. Além disso, as informações 

turísticas que se encontram ao pé dessa página oferecem outros dados para possibilitar a 

continuação do diálogo ou a criação de um novo, com a mesma temática.  

No entanto, os diálogos contextualizados, conforme definidos neste trabalho, não são 

a maioria em AB. Vemos na figura 19 outros exemplos de diálogos parcialmente 

contextualizados, com os dados de contextualização dados apenas através de ilustrações e 

pelo título da seção. Pela atividade que segue, fica claro o objetivo: praticar sugestões. 

 

 

Figura 19 – Exemplo de diálogo parcialmente contextualizado em Avenida Brasil (Livro 2, lição 3, p. 28) 
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Diálogos parcialmente contextualizados são os mais abundantes em AB, 

correspondendo a 38,7% (29 diálogos, num total de 75). Já o número de diálogos 

contextualizados é relativamente baixo, correspondendo a apenas 12% do total (9 diálogos). 

Os demais 37 diálogos, correspondendo a 49,7% do total, são não-contextualizados, como 

mostra o exemplo 8 abaixo, reproduzido da lição do Livro 1. Nesses diálogos, o objetivo é, 

geralmente, oferecer oportunidade para trabalhar a competência em algum item gramatical 

específico.  

 

Ex. 8 (AB): 

Leia o diálogo. Procure as formas do pretérito perfeito e complete o quadro ao lado. 
- Você falou com Pedro? 
- Falei. Almoçamos juntos ontem. 
- Eles já se mudaram? 
- Já. Ele comprou um apartamento pequeno, perto do escritório onde trabalha. 
- Comprou? Que sorte! Eu também estou procurando um, mas não achei nada ainda. 

(Livro 1, lição 5, p. 43) 

 

Praticamente um terço dos diálogos de AB é de dois turnos apenas, enquanto um 

outro terço é de diálogos que ocorrem em 6 a 10 turnos. O terço restante é de diálogos de 

extensão variada, entre três e cinco turnos (ver dados complletos na tabela 4). 

O livro do aluno de BV também traz um número elevado de diálogos parcialmente 

contextualizados. No exemplo apresentado na figura 20, retirado da Unidade 7, as ilustrações 

e, principalmente, o título são os únicos dados de contextualização oferecidos. 

 

 

Figura 20 – Exemplo de diálogo parcialmente contextualizado em Bem-vindo! (Unidade 7, p. 67) 
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Um recurso bastante comum para a contextualização dos diálogos em BV é a 

utilização de um mesmo personagem, através do qual o aluno é levado a conhecer ou inferir 

dados da realidade. É o que se pode observar no exemplo a seguir (figura 21), em que João, 

que é o zelador do prédio, vai interagindo com diversos moradores que enfrentam problemas 

diferentes. (o livro do professor dispõe de informações sobre isso). As ilustrações oferecem 

informações adicionais, de modo que os seis pequenos diálogos formam um todo. 

 
Figura 21 – Exemplo de diálogos contextualizados em Bem vindo! (Unidade 9, p. 86) 
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Diálogos parcialmente contextualizados são os mais abundantes em AB, 

correspondendo a 38,7% (29 diálogos, num total de 75). Já o número de diálogos 

contextualizados é relativamente baixo, correspondendo a apenas 12% do total (9 diálogos). 

Os demais 37 diálogos, correspondendo a 49,7% do total, são não-contextualizados, como 

mostra o exemplo 8 abaixo, reproduzido da lição do Livro 1. Nesses diálogos, o objetivo é, 

geralmente, oferecer oportunidade para trabalhar a competência em algum item gramatical 

específico. 

Em BV, temos um número total menor de diálogos, em comparação a AB, porém 

com a predominância de maior número de turnos. Num total de 49 diálogos, praticamente a 

metade (24 diálogos, correspondendo a 49%) tem 6 ou mais turnos. Um número mais  elevado 

de diálogos oferece contextualização parcial (28 diálogos, correspondendo a 57,1%). O 

número de diálogos contextualizados é relativamente baixo, apesar de, percentualmente,ser 

maior que em AB: apenas 12, diálogos, correspondendo a 12%. O número de diálogos que 

não oferecem dados de contextualização é mais reduzido que em AB (9 diálogos, 

correspondendo a 18,4% do total).  

Assim como em AB, diálogos sem contextualização geralmente são apresentados 

com o propósito de praticar algum item gramatical específico ou para treinar a discriminação 

auditiva, como se observa no exemplo 9 abaixo. 

Ex. 9 (BV) 

Ouça a fita, preencha os espaços em branco e pratique o diálogo. 

A: Você já estudou para a sua prova de conhecimentos gerais de amanhã? 
B: Já. Estudei ontem e hoje o dia inteiro. 
A: Vamos ver! Vou fazer algumas perguntas para você... 
B: Tudo bem. Pode começar. 
A: Quando a presidência do Brasil foi assumida por Fernando Henrique Cardoso? 
B: Em ____________, com mandato até o fim de 1998. Foi então reeleito para novo 
mandato. 
A: Certo! Quando o Muro de Berlim, na Alemanha, foi derrubado? 
B: Em ____________ . O muro separava a Alemanha Ocidental da Oriental. 
A: Exato! Quando a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, foi inaugurada? 
B: Em ____________ . E foi um presente dos franceses para os americanos. 
A: Qual foi o único presidente do Brasil deposto pelo processo de “Impeachment”? 
B: Fernando Collor de Melo, em ____________ . 
A: Muito bem. Agora uma última questão. Quando a Torre Eiffel foi construída? 
B: Ah, esta é fácil também. Ela foi construída para comemorar os cem anos da 
Revolução Francesa. A Torre Eiffel ficou pronta em ____________ . 
A: Parabéns! Você acertou todas as questões. Sua prova vai ser moleza! 

(Unidade 8, p. 73) 
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As Tabelas 4 e 5 a seguir apresentam em maior detalhe os dados sobre o extensão e 

contextualização de diálogos em AB e BV, respectivamente. 

 
Tabela 4  

CONTEXTUALIZAÇÃO DE DIÁLOGOS EM AVENIDA BRASIL 

 Contextualização No. de turnos 
Número 

de turnos 
C PC NC Total % 

2 2 4 16 22 29,3 
3 – 4 4 8 10,7 
4 – 6 5 11 14,7 
5 2 4 3 9 12,0 

6 a 10 5 11 9 25 33,3 
+ de 10 – – – – – 
Total modo 
contextual. 

9 29 37 75  

% 12,0 38,7 49,3  100 
 

LEGENDA:  
C = contextualização através de dados sobre tipo de interação, participantes e/ou por 

texto anterior 
CP = contextualização inferida por ilustrações ou título (tipo de interação/situação) 
NC = nenhuma contextualização oferecida 

 
 
 

Tabela 5   

CONTEXTUALIZAÇÃO DE DIÁLOGOS EM  BEM-VINDO! 

 Contextualização No. de turnos 
Número 

de turnos 
C PC NC Total % 

2 – 5 3 8 16,3 
3 – 3 – 3 6,1 
4 2 6 – 8 16,3 
5 1 2 1 4 8,2 

6 a 10 1 1  2 4,1 
+ de 10 8 11 5 24 49,0 
Total modo 
contextual. 

12 28 9 49  

% 24,5 57,1 18,4  100 
 

LEGENDA:  
C = contextualização através de dados sobre tipo de interação, participantes e/ou por 

texto anterior 
CP = contextualização inferida por ilustrações ou título (tipo de interação/situação) 
NC = nenhuma contextualização oferecida 
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4.2 Presença de atos de fala nas obras selecionadas  

 

 

Embora seja evidente a influência de inventários de funções comunicativas na 

seleção dos conteúdos do material didático aqui analisado, não encontramos em nenhum deles 

uma referência explícita a uma fonte específica, como poderiam ter sido o “Catálogo F” dos 

Certificados Europeus de Línguas (1986, 1999, doravante CEL − ver Anexo A) ou o 

“Inventário das funções comunicativas para um nível limiar de proficiência em português para 

estrangeiros”, de Almeida Filho (1989, doravante IFC − ver Anexo B), ou mesmo o do 

Threshold Level do Conselho da Europa (1976, 1999), que serve de base para muitos 

materiais em diversas línguas. Assim mesmo, pode-se verificar que várias das funções são 

contempladas, e acredita-se que essa seleção tenha sido feita, inicialmente, de forma intuitiva 

e depois tenha sido testada empiricamente, buscando atender à necessidade dos alunos, haja 

vista a variedade de expoentes incluídos nos livros. Verificar em que medida as funções 

selecionadas encontram eco nos inventários publicados, fruto de pesquisas referendadas pela 

comunidade científica, é uma maneira de validar a preparação de materiais desses autores.  

A proposta deste trabalho era verificar que atos de fala são incluídos no corpus 

selecionado. Depois de um primeiro levantamento, permaneceram três das categorias 

propostas por Searle (1975), por se relacionarem mais aos aspectos pragmáticos observados 

no modelo de análise do material (4.1): expressivos, diretivos e comissivos. No Anexo C, 

tabelas específicas listam as funções comunicativas analisadas em cada categoria, bem como 

as formas lingüísticas (expoentes) apresentadas para a verbalização das funções em cada um 

dos materiais didáticos que constituíram o corpus, acompanhadas das “respostas”, sempre que 

a função for verbalizada como um par adjacente padronizado. Cada um desses expoentes é 

analisado em termos de diretividade e polidez. São apresentados também dados sobre a 

unidade do livro em que cada forma aparece pela primeira vez e sobre a inclusão ou não de 

orientações a respeito desses aspectos no livro do aluno (LA) ou no livro do professor (LP). 
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4.2.1 ATOS DE FALA EXPRESSIVOS 

 

 

Talvez o maior ocorrência de atos de fala constantes no material didático de L2, e, 

por conseqüência, no de PLE, seja em forma de atos de fala expressivos. Os expressivos são 

atos de fala que têm como função geral expressar o estado psicológico ou o que o falante 

sente em relação a um determinado estado de coisas enunciado. Correspondem grandemente 

aos conviviais de Leech (1983), em que os enunciados concorrem para o estabelecimento ou a 

manutenção de relações de harmonia entre os falantes. Como o ensino de L2, em geral, se 

volta para a inserção do aprendiz em contexto de interação social, é óbvio que seja necessário 

incluir no material didático muitas possibilidades dessa categoria.  

Grande parte do que consta no material pesquisado, porém, é de natureza formulaica, 

não apresentando variações, o que tira parte de seu interesse para uma pesquisa que busca 

expoentes que denotem diferentes graus de polidez e diretividade. Também não há 

obrigatoriedade de ocorrerem em contexto dialógico. Outro caso são as expressões 

apresentadas para introduzir algum tempo verbal, como o subjuntivo, no caso das expressões 

de desejo e de lástima ou pesar, que também não são objeto desta pesquisa. Podemos citar 

como exemplos: 

• expressões de contentamento e descontentamento/contrariedade:  “O quê?!! Não 

é possível!”; “Essa agora!”; 

• expressões de alívio: “Ainda bem (que)...”; 

• expressões de desejo: “Espero que...”; “Só espero que...”; “Desejo que...”; 

“Tomara que...”; 

• expressões de lástima ou pesar: “Sinto muito que...”; “Achei uma pena que...”; 

“Que pena que...”; “É uma pena que...”; “Fico chateado que...”; 

• expressões de surpresa, dúvida ou incredulidade: “Não acredito!”; “Não diga!”; 

“Já?”; 

• congratulações e votos: “Parabéns”; “Felicidades”; “Feliz Natal”; “Sucesso”; 

Feliz aniversário”. 

 



 144

De especial interesse também seriam aqui as reclamações e queixas, ato de fala em 

que os expressivos, os diretivos e os assertivos fazem interface. Aparecem em contextos 

situacionais identificados como “reclamação” ou “fazer reclamações”, geralmente descritos 

como um evento de fala que envolve uma declaração/proposição sobre um aspecto ruim ou 

desagradável de alguma coisa (assertivo), podendo vir acompanhado ou precedido de uma 

expressão de desagrado (expressivo), depois um pedido de providências (diretivo), seguido de 

uma promessa ou proposta de solução (comissivo), o fechamento sendo uma expressão de 

satisfação do reclamante pelas providências que foram/serão tomadas (assertivo ou 

expressivo, dependendo do caso). A reclamação recai, como um evento de fala, , em primeiro 

lugar, na função convivial de Leech (1983), porque é objetivo daquele que recebe a 

reclamação manter o status quo de tranqüilidade (especialmente se ele é responsável pela 

oferta de algum serviço ou produto, como é geralmente o caso nas situações apresentadas no 

material didático de L2); mas também na competitiva, porque o reclamante quer que algo seja 

feito por ele. Pode também recair na conflitiva, já que para a consecução da solução do 

problema pode ser necessário recorrer a ameaças ou outra forma de pressão. A reclamação, 

assim, não foi contemplada aqui pela dificuldade em localizá-la em uma única categoria. É 

um tópico, porém, que mereceria uma atenção especial, oportunidade que espero ter num 

futuro próximo. 

Causa estranheza também que só haja um exemplo em cada livro de elogio, um tipo 

de ato de fala bastante delicado pelas implicações com aspectos culturais. Estudos como o de 

Alonso (1995), mostram que o brasileiro tem certa dificuldade em aceitar elogios, 

respondendo com diferentes formas de “diminuição” da importância daquilo que está sendo 

elogiado. Pela baixa representatividade desse ato de fala no material analisado, não o 

incluímos no estudo. 

As funções comunicativas selecionadas para exemplificar a presença da categoria 

dos expressivos no corpus selecionado são localizadas no inventário do CEL sob o item F 1 − 

Contatos sociais e no IFC sob o item 6 − Socialização. De interesse especial para este 

trabalho foram cumprimentos, apresentações, agradecimentos e pedidos de desculpa, que, 

mesmo que possam ser expressos através de fórmulas, podem apresentar alguma variação 

quanto a aspectos pragmáticos.  

Na seqüência, é feita uma breve discussão das funções comunicativas focalizadas, 

sendo que para nem todas há orientações de cunho pragmático específicas no material, nem 
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no livro do aluno, nem no do professor. Os dados completos sobre os tipos de funções 

comunicativas e formas lingüísticas empregadas para sua realização são apresentados na 

tabela 6 adiante. 

 

4.2.1.1 Apresentações e cumprimentos 

 

Formas lingüísticas usadas em apresentações e cumprimentos estão listadas nos itens 

1 e 2 da tabela 7 (Anexo C). Para iniciar a apresentação ou cumprimento, AB apresenta 8 

formas diferentes, e BV, 9. Para responder à apresentação ou cumprimento, AB apresenta 6 

formas diferentes, e BV, 8. As formas usadas indiferentemente para iniciar ou encerrar a 

função são as saudações, quatro em AB e cinco em BV, e as despedidas, três em AB e 14 em 

BV.  

Os dois livros fazem considerações sobre o grau de formalidade de uma ou outra 

forma lingüística − o que implica maior ou menor polidez −, sugerindo até comparações com 

a língua/país de origem do aprendiz. As orientações fornecidas quanto a cumprimentos e 

apresentações, constantes do livro do professor (LP), estão no Quadro 9 a seguir. 

Quadro 9 – ORIENTAÇÕES FORNECIDAS QUANTO A ASPECTOS PRAGMÁTICOS  
EM CUMPRIMENTOS E APRESENTAÇÕES 

AVENIDA BRASIL BEM-VINDO! 

“Os dois diálogos apresentam 
respectivamente situações mais ou 
menos formais.” (LP 1, p. 25) 
“A pergunta Como vai? ou Tudo 
bem? é normalmente seguida pela 
resposta Bem, obrigado, ou Tudo 
bem. Não são propriamente 
perguntas, mas ritual de 
cumprimento.”  
(LP 1, p. 25) 

 

“Ao introduzir os cumprimentos, não se esqueça de 
explicar que ‘Oi’, ‘Olá’, ‘Tchau’ são expressões mais 
informais; portanto, não devem ser usadas em contextos 
formais, por exemplo, ao falar com superiores. Acrescente 
também: 
- a expressão ‘Bom fim de semana’, forma como os 

brasileiros costumam se despedir numa sexta-feira. 
- se sabemos que a pessoa vai viajar ou tem um 

programa (festa, churrasco, etc.) costumamos nos 
despedir com um ‘Divirta-se!’. 

- se a pessoa tem um jogo importante, uma entrevista de 
emprego, uma prova difícil, dizemos: ‘Boa sorte!’. 

- juntamente com a expressão ‘Boa noite!’, muitas 
vezes, dizemos: “Bom descanso!”. 

Essas são algumas das variações que podem ser dadas aos 
poucos; nunca de uma só vez.”  
(LP, p. 4) 

 

4.2.1.2 Agradecimentos 
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Formas lingüísticas usadas em agradecimentos estão listadas no item 3 da tabela 7 

(Anexo C). Para agradecer, tanto AB quanto BV apresentam as mesmas 2 formas lingüísticas 

e 1 forma cada um (diferentes entre si) para aceitar o agradecimento. Nenhum dos livros 

oferece orientações quanto a formas lingüísticas mais ou menos polidas, nem dá exemplos de 

formas mais indiretas de agradecimento. 

 

4.2.1.3 Pedidos de desculpas 

 

Formas lingüísticas usadas em pedidos de desculpa estão listadas no item 4 da 

Tabela 7 (Anexo C). Para pedir desculpas, AB apresenta 3 formas lingüísticas diferentes, 

enquanto BV apresenta 4 formas diferentes (sendo duas coincidentes). AB lista 1 forma para 

aceitar o pedido de desculpas, mas BV, surpreendentemente, não apresenta nenhuma. 

Nenhum dos livros apresenta orientações quanto a formas lingüísticas mais ou menos polidas, 

nem dá exemplos de formas mais indiretas de pedidos de desculpas. 

 

 
Tabela 6 – NÚMERO DE FORMAS LINGÜÍSTICAS APRESENTADAS  

PARA ATOS DE FALA EXPRESSIVOS 
 

ATOS DE FALA EXPRESSIVOS Número 
de formas lingüísticas  

Função comunicativa Avenida 
Brasil 

Bem-vindo! 

Cumprimentos e apresentações:  
início 

8 9 

Cumprimentos e apresentações:  
resposta 

6 8 

Cumprimentos: saudações  4 5 
Cumprimentos: despedidas 3 14 
Agradecimentos 2 2 
     Resposta a agradecimentos 1 1 
Pedidos de desculpas 3 4 
     Resposta a pedidos de desculpas 1 0 

Total de formas lingüísticas: 28 43 
 
 

 

4.2.2 ATOS DE FALA DIRETIVOS 
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O estudo dos diretivos é importante, especialmente porque envolve muitas questões 

pragmáticas imprescindíveis para o aprendiz de L2, como adequação, polidez, indiretividade 

e formalidade. Os diretivos são atos de fala que têm como função geral a tentativa de que o 

ouvinte faça alguma coisa. Correspondem a alguns conviviais de Leech (1983), mas 

facilmente podem se deslocar para a área dos competitivos ou dos conflitivos, como quando 

os interesses do falante não correspondem aos do ouvinte (havendo, então, “conflito de 

interesses”).  

As funções comunicativas selecionadas para exemplificar a presença da categoria 

dos diretivos no corpus selecionado são localizadas no inventário do CEL sob os itens F 4 − 

Informações  e  F 5 − Exortações a falar e agir, ou a não o fazer, e no IFC, sob os itens 2 − 

Suasão e 3 − Discussão. A seleção inclui pedidos, sugestões, conselhos e convites.  

Na seqüência, é feita uma breve discussão das funções comunicativas abrangidas 

pelos atos de fala diretivos identificados no material analisado. Os dados relativos às formas 

lingüísticas apresentadas para atos de fala diretivos estão na tabela 8 adiante e o levantamento 

de formas lingüísticas consta da tabela 9 (Anexo C). 

 

4.2.2.1 Pedidos 

 

O levantamento de pedidos, item 1 da tabela 9 (Anexo C), inclui formas lingüísticas 

usadas na solicitação de pequenos serviços ou favores (1.1), pedidos de informação (1.2) e 

pedidos de permissão (1.3). As respostas positivas a solicitações de pequenos serviços ou 

favores, com as quais podem formar pares adjacentes padronizados, foram incluídas, mas não 

foram localizados exemplos de respostas negativas (recusa).  

O inventário dos pedidos de informações aqui não é exaustivo, nem poderia aspirar 

sê-lo. Foram tomados alguns pedidos mais comuns apenas para exemplificar o tratamento 

dado aos aspectos pragmáticos envolvidos em pedidos e perguntas sobre temas do dia-a-dia 

(como nome, horas, preço), sem as respostas, que geralmente não apresentam variações 

significativas.  

O pedido de informações sobre localização é de especial interesse porque seu par 

adjacente é uma instrução, também um diretivo, mas orientado para o ouvinte, já que oferece 



 148

mais benefício para este que para o falante. O português do Brasil tem aspectos peculiares de 

dar instruções, como mostram os exemplos, que já mereceram estudos, como os de Koike 

(1992) e de Akerberg (1992). Pedidos de informação sobre localização aparecem em AB sob 

três formas lingüísticas diferentes, com três respostas diferentes. Há em BV instruções, mas 

não precedidas de um pedido específico, motivo pelo qual os exemplos não foram incluídos . 

Para a solicitação de pequenos serviços ou favores, AB apresenta 7 formas diferentes 

e BV, 13, ambos variando em grau de diretividade e polidez. Para expressar concordância 

com o pedido feito (resposta positiva), AB apresenta duas formas diferentes, ambas diretas, e 

BV, 10, variando em diretividade e polidez.  

As formas lingüísticas usadas para pedidos de informação sobre nome são duas em 

AB, igualmente polidas e diretas, e duas em BV, variando em polidez e diretividade. O 

pedido de informação sobre horas aparece sob duas formas lingüísticas diferentes em AB e 

cinco em BV, variando em diretividade e polidez. Pedidos de permissão só aparecem em BV, 

exemplificados com duas formas lingüísticas, numa mesma situação (restaurante). 

Em BV encontramos uma ressalva grande quanto à distinção (ou semelhança) entre 

pedidos e ordens. As orientações fornecidas quanto a pedidos estão no quadro 10 abaixo. 

 
Quadro 10 – ORIENTAÇÕES FORNECIDAS QUANTO A ASPECTOS PRAGMÁTICOS  

EM PEDIDOS 

BEM-VINDO! 

“Formas polidas são apresentadas nesta página com uso específico para pedidos, convites, 
oferecimentos, etc. Deixe clara a diferença entre o uso do Futuro do Pretérito nestes casos e 
naqueles apresentados anteriormente.” (LP, p. 60) 
“Ensine também as expressões usadas mais formalmente: ‘Por obséquio’; ‘Por gentileza’; 
‘Fazendo o favor’; ‘Se não for incômodo’; etc.” (LP, p. 6) 
“O imperativo é usado também como solicitação (pedido), geralmente acompanhado de um 
‘Por favor’, ou ordem, como aparece nos diálogos no aeroporto.” (LP, p. 69) 
 “Há dois aspectos importantes de diferenciação nestas frases: ordem e pedido. A ordem 
pode se transformar em pedido se acompanhada de ‘por favor’; ‘por gentileza’; ‘por 
obséquio’. Como as que aparecem no exercício: ‘Você poderia’; ‘Você não gostaria de’; 
Você se importaria’; ‘Eu gostaria muito que’; ‘Você poderia, por gentileza’.” (LP, p. 73) 
“Existem expressões comumente usadas para aceitar ou recusar pedidos dos colegas. Para 
formular os pedidos, há a diferença entre ser polido ou não, mediante o uso (ou não) de 
expressões como: ‘desculpe, mas...’; ‘será que eu poderia...’; ‘você não se importaria se 
eu...’, etc. As respostas podem variar.” (LP, p. 172) 
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4.2.2.2 Sugestões e conselhos 

 

 

Sugestões foram aqui incluídas por concordar com Searle (1979) e Koike (1992) que 

a sugestão é uma forma de pedir uma ação futura do ouvinte, só que com um grau de 

imposição muito reduzido, porque o ouvinte pode simplesmente não aceitá-la. As sugestões se 

confundem um pouco com conselhos, já que algumas formas lingüísticas podem ser usadas 

indiscriminadamente em um ou outro caso.  

Não são dadas orientações, propriamente ditas, quanto a aspectos de polidez ou 

diretividade para sugestões e conselhos. BV oferece, no livro do aluno (p. 158), uma série de 

situações, com participantes e objetivos diferentes, e solicita ao aluno que pense em sugestões 

para cada situação. Desperta, assim, a consciência para como as diferenças contextuais 

influem nas formas lingüísticas.  

Orientações sobre como trabalhar com o aluno estão resumidas a seguir: “Peça aos 

alunos que leiam as frases propostas para dar sugestões e, posteriormente, indicar em que 

situações as usariam. Faça o mesmo com aceitar/recusar sugestões.” (LP, p. 184). Algumas 

das orientações dadas para os pedidos poderiam ser válidas também para sugestões e 

conselhos. AB não inclui qualquer orientação sobre esse aspecto. 

Formas lingüísticas usadas em sugestões estão listadas no item 2 da Tabela 9 (Anexo 

C). AB apresenta 8 formas para sugestões, quatro para respostas positivas (aceitando a 

sugestão) e três para negativas (recusando a sugestão). BV apresenta cinco formas para 

sugestão, quatro para aceitar a sugestão e 6 para recusar. Todas as formas variam em grau de 

diretividade e polidez. 

AB apresenta 14 diferentes formas lingüísticas para conselhos. Essa riqueza de 

formas, porém, não se explica por uma questão de adequação pragmática, mas sim porque 

várias formas são utilizadas para exercitar o uso do subjuntivo. BV apresenta cinco formas 

lingüísticas diferentes, também variando em grau de diretividade e polidez. 
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4.2.2.3 Convites 

 

 

Convites são uma espécie de diretivo especialmente sujeita ao princípio de polidez; 

aliás, intrinsecamente polidos, segundo Leech (1983).  

BV preocupa-se em dar informações sobre como recusar um convite e manter a 

harmonia, através da polidez. AB faz uma importante observação sobre um tipo de convite 

usado formulaicamente, sem realmente exprimir a intenção do falante, como “Aparece lá em 

casa”. 

AB apresenta 9 formas lingüísticas para convites, quatro para aceitação e quatro para 

recusa. BV apresenta 6 formas lingüísticas para convites, 8 para aceitação e 7 para recusa. 

Todas as formas variam em grau de polidez e diretividade. Observa-se, assim, uma maior 

presença de diretivos em BV, bem como uma maior preocupação em variar as estratégias de 

polidez empregadas. 

 
Tabela 8 – NÚMERO DE FORMAS LINGÜÍSTICAS APRESENTADAS  

PARA ATOS DE FALA DIRETIVOS 

 

ATOS DE FALA DIRETIVOS Número de 
formas lingüísticas 

Função comunicativa Avenida 
Brasil 

Bem-vindo! 

Pedidos: pequenos serviços ou 
favores 

8 13 

Respostas 2 10 
Pedido de informações:  nome 2 2 
                                     horas 1 3 
                                     preço 2 5 
                                     localização 3 − 
                                     resposta 3 − 
Pedido de permissão − 2 
Sugestões 8 5 
     Resposta positiva 4 4 
     Resposta negativa 3 6 
Conselhos 14 5 
Convites 9 6 
     Resposta positiva 4 8 
     Resposta negativa 4 7 

Total de formas lingüísticas 68 76 
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4.2.3 ATOS DE FALA COMISSIVOS 

 

 

Os comissivos são atos de fala que expressam o comprometimento do falante, em 

diferentes graus, com algum rumo de ação futura. Podem corresponder aos conviviais de 

Leech (1983), quando o comprometimento do falante concorre para a manutenção da 

harmonia entre os interlocutores, ou aos competitivos e até aos conflitivos, quando, pelo 

proferimento do enunciado, a harmonia é ameaçada. Por estarem tão vinculados às relações 

sociais e por transmitirem aspectos culturais característicos dos habitantes de uma certa 

comunidade, são também extremamente importantes para o ensino de L2. Ameaças e 

advertências, funções típicas dos comissivos, não foram localizadas no material. 

As funções comunicativas selecionadas para exemplificar a presença da categoria 

dos comissivos no corpus desta pesquisa são localizadas no inventário do CEL sob o item F 5  

− Exortações a falar e a agir, ou a não o fazer,  e no IFC sob o item 2 − Suasão. As funções 

entendidas como atos de fala comissivos são brevemente discutidas a seguir. Os dados 

relativos a elas são apresentados na tabela 10 e o levantamento de formas lingüísticas 

empregadas consta da tabela 11 (Anexo C). 

 

 

4.2.3.1 Ofertas de ajuda ou atendimento 

 

 

Formas lingüísticas usadas em ofertas de ajuda ou atendimento estão listadas no item 

1 da Tabela 11 (Anexo C), acompanhadas de aceitação ou recusa, formando, assim, um par 

adjacente padronizado. O interesse nessa função comunicativa para o estudo em L2 pode ser 

evidenciado pelo número de investigações abordando especialmente a recusa (ver Ellis, 1994; 

Kasper e Rose,1999). 

AB apresenta 8 formas lingüísticas para oferta de ajuda ou atendimento, nenhuma 

para aceitação e duas para recusa. BV apresenta maior variedade: 16 para oferta, quatro para 

aceitação e duas para recusa. A maioria das formas é utilizada em situação de compra e venda 

ou de restaurante. 
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Nenhum dos livros analisados apresenta qualquer orientação quanto a aspectos 

pragmáticos relacionados a essa função. 

 

 

4.2.3.2 Promessas 

 

 

As formas lingüísticas usadas em promessas estão listadas no item 2 da tabela 11 

(Anexo C). Com exceção de um pequeno comentário em AB, não há orientação quanto a 

aspectos pragmáticos relacionados a essa função. 

AB apresenta 12 formas lingüísticas para promessas, estimulando o aluno a 

“imaginar a situação” em que algumas delas poderiam ser usadas e quem as poderia ter feito 

(livro do aluno, p. 46). BV apresenta apenas duas formas lingüísticas para promessas.  

Promessas em português se prestariam a excelentes estudos de cunho pragmático, já 

que podem ser classificadas segundo as estratégias de polidez e diretividade necessárias para 

expressar os diferentes graus de comprometimento do falante e de garantia para o ouvinte, 

como o uso de marcadores (advérbios de afirmação e negação, locuções adverbiais de tempo, 

marcas de indeterminação).  

 
Tabela 10 – NÚMERO DE FORMAS LINGÜÍSTICAS  APRESENTADAS  

PARA ATOS DE FALA COMISSIVOS 

 
ATOS DE FALA COMISSIVOS Número de  

formas lingüísticas 
Função comunicativa Avenida 

Brasil 
Bem-vindo! 

Oferta de ajuda / atendimento 8 16 
     Resposta positiva (aceitação) − 4 
     Resposta negativa (recusa) 2 2 
Promessas 12 2 

Total de formas lingüísticas 22 24 
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Pode-se observar, assim, uma maior presença de diferentes formas lingüísticas para 

realização de atos de fala diversos em BV. Considerando que os insumos para a prática 

comunicativa em sala de aula são fundamentais para que o aprendiz possa atingir um 

desempenho comunicativo mais adequado fora dela, orientá-lo sobre o adequado emprego das 

diferentes formas é também fundamental. Como mostram as tabelas 7, 9 e 11, no Anexo C, 

essas orientações são mais presentes em BV.  

 

 

* 



 

 

 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Ao iniciar este trabalho, manifestei minha crença no fato de que uma abordagem 

comunicativa ao ensino de línguas tem que passar necessariamente pela pragmática, o que foi 

corroborado ao longo das análises realizadas, focalizando a elaboração de material didático 

(livro-texto, manual do professor e materiais adicionais) para ensino de português do Brasil 

como língua estrangeira – PLE, indicando que essa mesma crença está também presente na 

prática dos profissionais que continuam a pensar em materiais didáticos. 

Noções fundamentais para o ensino, a aprendizagem e a utilização efetiva das línguas 

materna e estrangeiras, como a de competência comunicativa de Hymes (1971), por exemplo, 

redirecionaram o olhar de pedagogos e professores ao incluir como objeto de estudo aspectos 

relacionados ao desempenho em situações comunicativas concretas. A própria divisão da 

competência de linguagem em um conjunto de sub-competências mais específicas, como 

proposto por Canale (1983) e por Bachman (1990), teve importantes repercussões na sala de 

aula de L2, como pode ser evidenciado pela inclusão de aspectos pragmático-comnicativos 

nas orientações dadas ao professor de PLE, conforme a descrição dos dois materiais que 

serviram de corpus para este trabalho, apresentada no Capítulo 3, bem como os dados da 

análise apresentados ao longo do Capítulo 4.  

Para verificar a presença de aspectos pragmáticos em material didático para o ensino 

de português do Brasil como língua estrangeira, parti da hipótese preliminar de que o material 

didático para ensino de PLE publicado na década de 1990 tem pelo menos uma forte 

tendência comunicativa, portanto, que contempla em sua elaboração aspectos pragmáticos.  

O corpus selecionado foi analisado para verificar, inicialmente, que atos de fala 

relacionados às funções comunicativas mais comumente envolvidas na interação social são 

abordados e como são apresentados, como atos diretos apenas ou com diferentes graus de 

indiretividade. Também se procurou verificar se os livros didáticos contemplam critérios de 

adequação da linguagem a diferentes contextos comunicativos, apresentando diferentes 

formas lingüísticas para uma mesma função comunicativa, com diferentes graus de 
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indiretividade e de polidez, e se havia orientações ao professor (no livro do professor) e/ou ao 

aluno (no próprio livro-texto ou no livro de exercícios) com relação a esses aspectos.  

Para responder a essas perguntas, foi desenvolvido e aplicado um instrumento de 

análise de material didático, descrito no Capítulo 3, que inclui como aspectos a serem 

considerados:  

a) a inclusão de tarefas significativas e variadas na produção oral e escrita; 

b) a oferta, como insumo, de diálogos contextualizados e com diferentes funções 

comunicativas; e 

c) a oferta, como insumo, de textos autênticos e de diversos gêneros. 

 

Não foi possível sistematizar as diferentes atividades propostas pelos livros, mas a 

descrição das atividades está presente ao longo da análise dos demais aspectos. 

Com relação à presença de diálogos, foi possível observar uma maior quantidade 

deles em Avenida Brasil, embora menos adequados à representação e à preparação para 

situações comunicativas, já que a maioria era constituída por diálogos parcialmente 

contextualizados ou sem contextualização, geralmente com o objetivo de explorar algum item 

gramatical específico. Em Bem vindo!, apesar do número total menor de diálogos, há a 

predominância de diálogos com maior número de turnos, o que considerei um fator 

significativo para aproximar o material didático da comunicação real. Se, por um lado, o 

número de diálogos contextualizados é relativamente baixo, mesmo que percentualmente mais 

alto que em Avenida Brasil, diálogos sem contextualização também são mais escassos, 

predominando, assim, diálogos parcialmente contextualizados.  

Outro critério para considerar o material como comunicativo foi a presença de atos 

de fala variados. Os resultados obtidos a partir do levantamento de atos de fala expressivos, 

diretivos e comissivos presentes nas obras, manifestados em diferentes funções 

comunicativas, permitem verificar uma tendência à inclusão de uma maior quantidade e 

variedade de formas lingüísticas para uso com propósitos comunicativos genuínos em Bem 

vindo!, material de publicação mais recente. Verifica-se nesse material uma preocupação com 

os sujeitos da interação e com as relações entre eles e a situação comunicativa, questões 
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fundamentais para a compreensão do significado na interação e a conseqüente eficácia na 

comunicação. 

É também Bem vindo! que oferece um maior número de orientações ao professor 

quanto a aspectos pragmáticos, O quadro 11 a seguir apresenta alguns exemplos de 

orientações fornecidas no livro do professor quanto a aspectos pragmáticos. 

 

Quadro 11 – OUTRAS ORIENTAÇÕES FORNECIDAS QUANTO A ASPECTOS PRAGMÁTICOS  

 Bem-vindo! 
Linguagem 
coloquial − 
diferenças entre 
língua falada e 
língua escrita 

“Explique que, na escrita, não se inicia a frase com pronome oblíquo, o 
que é muito comum na linguagem falada. Ex.: Me disseram que você vai 
ser promovido.” (LP, p. 22) 
“É importante que o aluno entenda e possa empregar a expressão ‘é que, 
muito comum no português coloquial do Brasil. Mesmo que a pergunta 
não seja formulada com ‘é que’, usa-se na resposta para dar motivo e 
justificativas para que o aluno domine seu uso, exercite com perguntas e 
respostas.” (LP p. 31) 
“Expressões de uso diário no Brasil: ‘Não tem jeito não senhora’ e ‘Não 
dá não’; ‘patroa’; “Corre!” (forma coloquial); ‘tô’ (abreviação de estou); 
‘agüenta’ (sinônimo de espere); ‘Se Deus quiser!’ – expressão muito 
usada indicando esperança de algo dar certo ou vir a ocorrer no futuro 
(Até amanhã, se Deus quiser!).” (LP, p. 103) 
“Ela ficou de cara amarrada porque nós não lhe demos atenção”. (bater 
papo, cair do cavalo, cara de pau, dar o cano, estar com dor-de-cotovelo, 
pra chuchu).” (LP, p. 61) 

Valores afetivos 
da língua 

“O aumentativo e o Diminutivo transmitem, na maioria das vezes, um 
sentimento de carinho (coração sorrindo) ou de ironia (coração triste). 
Estes sinais . . . (o afetivo) e . . . (pejorativo) são utilizados no exemplo 7 
da p. 76. Enfatize também o uso da entonação na comunicação oral. O 
tom de voz indicará ao aluno o sentido pejorativo e/ou afetivo”. (LP, p. 
79) 
“As mulheres são mais propensas ao uso do aumentativo e do diminutivo, 
tanto para expressar carinho quanto ironia: ‘Que bonitinho!’; ‘Que 
coisinha fofa!’; ‘Que chatinha’”. (LP, p. 79) 

Formalidade / 
respeito 

“Após a leitura do diálogo, ressalte que, no Brasil, é mais comum 
usarmos Sr. + primeiro nome  do que Sr. + sobrenome e que, para 
mulheres, é mais comum usarmos dona do que Sra.. Usa-se ainda 
doutor/doutora (não necessariamente título de médico ou advogado) para 
indicar pessoa com posição superior à de quem fala. Usa-se Sr. e Sra., no 
lugar de você, para pessoas mais velhas ou a quem se deve respeito, ou 
ainda com quem não se tem intimidade.” (LP, p. 58)  
“O termo doutor/a, é usado para pessoas importantes (mesmo que não 
sejam médicos ou não tenham títulos acadêmicos: “`O doutor está?””; 
“`Doutora, posso dar uma palavrinha com a senhora?””, etc.”(LP, p. 167) 

Contextualização 
de tarefas para 
relações de 
simetria e 
assimetria 

“Estimule os alunos a usar a imaginação. O aluno/alguém como gerente 
deixando recomendações à sua secretária; marido à esposa; patroa à 
empregada doméstica, etc. Pode ser solicitado como tarefa e trabalhado 
depois, oralmente, em pares.” (LP, p. 117) 
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É basicamente nesse ponto que as diferenças entre as duas obras se sobressaem. 

Encontramos em Bem vindo! orientações quanto a diferentes graus de formalidade da língua, 

a coloquialidade, a valores afetivos, a consciência para simetria e assimetria, suficientemente 

claras para que mesmo o professor não-nativo possa transmiti-las a seus alunos, o que não 

está presente em Avenida Brasil.  

Tanto a proposta de Avenida Brasil quanto a de Bem-vindo!  incluem, além do ensino 

da língua portuguesa, a preparação dos aprendizes para situações do cotidiano no Brasil. Isso 

é proporcionado pelas diversas explicações dadas em ambos os livros sobre hábitos, 

alimentação, moradia, entre outros. Aspectos históricos também são abordados, e Avenida 

Brasil dedica-se bastante à exploração da geografia do país (ex.: Livro 1, lição 12; Livro 2, 

lição 3). 

Diferenças e variações lingüísticas regionais não são esquecidas. Avenida Brasil  

trabalha no Livro 1 com “estereótipos”, e a intenção “não é a de reforçá-los, mas de levar à 

reflexão sobre diferenças culturais e inter-culturais (sic)” (LP, p. 86). Bem vindo! traz 

lembretes, como “Saliente que, em todo o território brasileiro, fala-se o português. Não há 

dialetos, embora haja sotaques diferentes, variações quanto a vocabulário e mesmo quanto a 

aspectos gramaticais.” (LP, p. 80).  

Diferenças entre o português do Brasil e o português europeu são apresentadas nos 

dois livros: “O texto está escrito em português do Brasil, mas as palavras em itálico/negrito 

estão em português de Portugal.” (LP, p.75). Bem vindo! ainda acrescenta o português dos 

demais países de fala portuguesa. Ambos apresentam gravações para ilustrar as diferenças 

mencionadas. 

Apesar da popularidade no exterior (especialmente de Avenida Brasil, que está no 

mercado há mais tempo), de modo geral os dois livros apresentam uma variedade de situações 

e temas adequada menos ao turista e mais a quem vai morar no Brasil. Isso se evidencia ainda 

mais em Bem vindo!, que apresenta quatro unidades temáticas sobre o trabalho, por exemplo, 

contra apenas uma em Avenida Brasil. Isso poderia ser interpretado como uma preocupação, 

em Bem vindo!, menor com a correção e maior com a adaptação do aprendiz a seu “novo lar”. 

As orientações fornecidas no LP, por exemplo, indicam que o material traz informações 

valiosas para a “sobrevivência” do aprendiz no dia-a-dia (como, por exemplo, informações 

sobre cheques e outras formas de pagamento; procedimentos para postagem de cartas; 
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informações sobre feriados e datas nacionais; costumes dos brasileiros), destinadas ao aluno 

que está ou pretende estar no Brasil como um morador, não apenas um turista. Essa 

característica aponta para a preocupação dos autores em oferecer material de ensino adequado 

à realidade e, assim, com maior probabilidade de cumprir com seu papel de promotor da 

comunicação bem-sucedida em PLE. 

Pela comparação entre os dados obtidos através da análise desses aspectos é possível 

chegar-se a algumas conclusões com relação a uma aproximação maior de Bem vindo!, o 

material para ensino de PLE mais recentemente publicado, a abordagens comunicativas ao 

ensino de LE, seja na forma de apresentar as funções comunicativas ou na orientação dada 

para aspectos pragmático-comunicativos. Isso revela que houve, ao longo da década de 1990, 

modificações significativas no planejamento de cursos de português para estrangeiros rumo ao 

ensino comunicativo de PLE.  

Enquanto em Avenida Brasil temos ainda uma excessiva preocupação com o 

“método”, com o estabelecimento de rotinas ou procedimentos de ensino regulares, 

seqüenciados e repetitivos (ver Anexo C − Amostra de páginas do livro do professor de 

Avenida Brasil), Bem-vindo!  inova ao apontar ao professor o que é importante ressaltar 

quanto a cada parte do material, raramente fazendo prescrições (ver Anexo D − Amostra de 

páginas do livro do professor de Bem-vindo!). 

Desta forma, pode-se observar que há, sim, uma evolução na produção de material 

didático para o ensino de PLE, pelo menos no concernente à preocupação com aspectos 

pragmáticos específicos, o que corrobora a importância dos estudos pragmáticos no ensino de 

línguas estrangeiras. O livro do professor parece ser o elemento do conjunto de materiais 

didáticos que mais evoluiu de uma obra para a outra em termos de concepção didático-

pedagógica (considerando que a apresentação de material para audição em CD é resultado da 

evolução da tecnologia digital, não propriamente da pedagogia de línguas). 

Entretanto, não há como deixar de perceber a presença massiva, nas duas obras, de 

sistematizações gramaticais. Avenida Brasil mantém uma seção especial para isso ao final do 

livro, enquanto que Bem-vindo!  distribui a gramática em seções ao longo de cada unidade. À 

primeira vista, parece até difícil acreditar que as obras tenham um cunho comunicativo, tal é a 

quantidade de páginas ocupadas com regras, tabelas de conjugação, etc. Avenida Brasil, por 

exemplo, mantém alguns resquícios da tradição estruturalista nos exercícios de gramática, 

muito semelhantes aos drills do audiolingualismo. 



 159

Antes de ser uma crítica a um ou outro livro, essa observação destina-se mais a 

questionar, como pesquisadora, o que leva autores a manter, mesmo depois de mais de uma 

década dedicada ao ensino comunicativo de línguas, esse volume de conteúdos gramaticais. 

Talvez tenha sido a idéia de muitos professores de PLE da década de 1980, conforme as 

publicações apresentadas na Introdução, continuar com um programa baseado em conteúdos 

gramaticais em que fossem gradativamente sendo inseridas atividades comunicativas, para 

que as mudanças – que tendem a desestruturar – pudessem ocorrer de forma gradual. Este 

parece ser o caso de Avenida Brasil. Mas o que faz com que, nove anos depois, ainda 

tenhamos um programa em que a gramática tem um peso ainda tão forte?  

Uma possível justificativa é que as duas propostas foram elaboradas por grupos de 

professores que tiveram a oportunidade de utilizar versões preliminares do material com 

alunos reais, de diferentes nacionalidades e com diferentes objetivos de aprendizagem. Muito 

provavelmente, a permanência de sistematizações de gramática seja uma resposta a 

necessidades concretas manifestadas pelos próprios aprendizes, corroborando os conceitos de 

competência de lingua(gem) de Canale (1983) e de Bachman (1990), segundo os quais a 

competência de gramática (sob o nome de competência lingüística para o primeiro e 

competência organizativa para o segundo) não pode ser excluída, por mais que se tenha 

compreendido que ela não deve ser o centro de interesse da aprendizagem. Pode-se, inclusive, 

supor a partir dos comentários feitos no livro do professor de Bem-vindo!  que alunos de 

origem não latina tenham maior necessidade de sistematização, por causa da diferença entre o 

seu sistema lingüístico e o do português.Apenas uma nota das autoras sobre essa questão 

poderia ser suficiente para preenceher essa lacuna. Essa competência não pode ser excluída, 

por mais que se tenha compreendido que ela não é a mais importante. 

Outra nota ausente nos dois materiais é sobre a fonte das funções comunicativas 

incluídas ou os critérios utilizados para sua seleção, que deveria ser mencionada no livro do 

professor. Longe de ser uma crítica às escolhas feitas, quero apenas enfatizar a importância de 

trabalhar com referenciais teóricos existentes − se não por outro motivo, pelo menos para 

contribuir com seu aperfeiçoamento. 

Esse parece ser o desafio maior que temos pela frente. Escolas e universidades de 

todo o país recebem um número cada vez maior de estrangeiros como alunos, sem falar nas 

empresas que buscam oferecer formas alternativas de ensino de português a seus funcionários 
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não-brasileiros. A clientela está formada, para escolas e professores. O corpus está à espera da 

investigação, para pesquisadores. 

Várias funções comunicativas, em eventos de fala ou não, não foram ainda 

exploradas no português do Brasil, de certa forma repetindo o que se verificava antes da  

década de 1960, quando Mattoso Câmara reunia as primeiras observações sobre nossa língua. 

Parece lógico supor que o conhecimento sobre o português como L1 − não o das gramáticas e 

dos clássicos da literatura, mas aquele falado no dia-a-dia − deve servir de base para a 

construção do conhecimento sobre seu ensino como L2. A observação e análise de questões 

como, por exemplo, diferentes verbalizações para uma mesma função comunicativa ou opções 

por diferentes estratégias de polidez em contextos de interação no português do Brasil são 

tarefas basicamente à espera de quem lhes dê a devida importância e se lance a realizá-las. 

Podemos perceber que, ao longo da década de 1990, vários foram os progressos no 

ensino de PLE.  Oxalá os cursos de Letras das nossas universidades continuem a assumir sua 

parte da responsabilidade de formar, em nível de graduação e pós-graduação, profissionais de 

PLE cada vez mais capazes para atuar na área, não só com o preparo suficiente para transmitir 

os conhecimentos adquiridos, mas também com o espírito crítico necessário para construir 

novos conhecimentos e contribuir para a transformação da realidade. 

 

* 
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ANEXO A 
 

CATÁLOGO F – ACTOS DE FALA 
 

Certificados Europeus de Línguas (1999) 
 

 

F 1  Contatos Sociais 
F 1.1    Início da conversação 
F 1.1.1 dirigir a palavra a alguém 
F 1.1.2 reagir quando alguém nos dirigir a 
palavra 
F 1.2    Saudação 
F 1.2.1 cumprimentar alguém 
F 1.2.2 retribuir um cumprimento 
F 1.3    Apresentação I 
F 1.3.1 apresentar-se 
F 1.3.2 retribuir quando alguém se apresenta 
F 1.4    Apresentação II 
F 1.4.1 apresentar alguém 
F 1.4.2 reagir quando alguém é apresentado 
F 1.5  Interessar-se pelo estado (bem-estar) 
de alguém 
F 1.5.1 perguntar pelo estado de alguém 
F 1.5.2 reagir à pergunta 
F 1.6    Votos/felicitações 
F 1.6.1 formular votos/felicitações 
F 1.6.2 agradecer votos/felicitações 
F 1.7    Mostrar admiração/elogiar 
F 1.7.1 mostrar admiração/elogiar 
F 1.7.2 reagir a um elogia/a um comentário 
positivo 
F 1.8    Agradecimentos 
F 1.8.1 agradecer 
F 1.8.2 reagir a um agradecimento 
F 1.9    Desculpas 
F 1.9.1 pedir desculpa 
F 1.9.2 reagir a um pedido de desculpa 
F 1.10 Convites 
F 1.10.1 convidar alguém/oferecer algo 
F 1.10.2 aceitar convite/oferta 
F 1.10.3 mostrar indecisão/ganhar tempo 
F 1.10.4 recusar um convite/oferta 
F 1.11  Marcar um encontro  
F 1.12  Despedidas 
F 1.12.1 despedir-se de alguém 
F 1.12.2 reagir a uma saudação de despedida 

F 2  Sentimentos e estados de alma 
F 2.1  Alegria/tristeza 
F 2.1.1 informar-se sobre alegria/tristeza 
F 2.1.2 exprimir alegria 
F 2.1.3 exprimir tristeza 
F 2.2    Satisfação/descontentamento 
F 2.2.1 informar-se sobre satisfação / 
descontentamento 

F 2.2.2 exprimir satisfação 
F 2.2.3 exprimir descontentamento 
F 2.3    Agrado/desagrado 
F 2.3.1 informar-se sobre agrado/desagrado 
F 2.3.2 exprimir agrado 
F 2.3.3 exprimir desagrado 
F 2.4    Pena/compaixão/pesar 
F 2.4.1 informar-se sobre pena/compaixão/pesar 
F 2.4.2 exprimir pena/compaixão 
F 2.5    Perplexidade/surpresa 
F 2.5.1 informar-se sobre perplexidade/surpresa 
F 2.5.2 exprimir perplexidade/surpresa 
F 2.6    Expectativa/esperança 
F 2.6.1 informar-se sobre expectativa/esperança 
F 2.6.2 exprimir expectativa/esperança 
F 2.7    Preocupação/receio 
F 2.7.1 informar-se sobre preocupação/receio 
F 2.7.2 exprimir preocupação/receio 
F 2.8    Desilusão/decepção/censura 
F 2.8.1 informar-se sobre desilusão/decepção/ 
censura 
F 2.8.2 exprimir desilusão/decepção/censura  

F 3  Atitudes e opiniões 
F 3.1    Interesse/desinteresse 
F 3.1.1 perguntar a alguém se tem interesse ou não 
em algo 
F 3.1.2 exprimir interesse 
F 3.1.3 exprimir desinteresse 
F 3.2    Aprovar/desaprovar 
F 3.2.1 perguntar a alguém se aprova ou não 
F 3.2.2 aprovar 
F 3.2.3 desaprovar 
F 3.3    Concordar/discordar 
F 3.3.1 perguntar a alguém se concorda ou não 
F 3.3.2 exprimir concordância 
F 3.3.3 exprimir discordância 
F 3.4    Desejo/vontade 
F 3.4.1 informar-se sobre desejo/vontade 
F 3.4.2 exprimir desejo/vontade 
F 3.5    Gostos/aversões 
F 3.5.1 informar-se sobre gostos/aversões 
F 3.5.2 exprimir gosto 
F 3.5.3 exprimir aversão 
F 3.6    Preferência 
F 3.6.1 informar-se sobre preferência 
F 3.6.2 exprimir preferência 
F 3.7    Indiferença 
F 3.7.1 informar-se sobre indiferença 
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F 3.7.2 exprimir indiferença 
F 3.8    Intenções/planos 
F 3.8.1 informar-se sobre intenções/planos 
F 3.8.2 exprimir intenções/planos 
F 3.9    Opiniões 
F 3.9.1 pedir opinião 
F 3.9.2 exprimir opinião 
F 3.10  Grau de certeza de um fato 
F 3.10.1 informar-se sobre o grau de certeza 
de um fato 
F 3.10.2 exprimir o grau de certeza de um 
fato 
F 3.11   Grau de importância de um fato 
F 3.11.1  Informar-se sobre o grau de 
importância de um fato 
F 3.11.2 exprimir o grau de importância de 
um fato 
F 3.12  Confirmar/certificar-se 
F 3.12.1 pedir confirmação 
F 3.12.2 confirmar algo 
F 3.13  Negar/contradizer 
F 3.14  Reclamar 

F 4  Informações 
F 4.1    Denominar/definir/identificar 
F 4.1.1 pedir informações sobre 
pessoas/coisas/etc. 
F 4.1.2 responder a pedidos de informação 
sobre pessoas/coisas/etc. 
F 4.2    Relatar/descrever 
F 4.2.1 pedir para relatar/descrever 
F 4.2.2 relatar/descrever 
F 4.3    Justificar 
F 4.3.1 pedir justificações 
F 4.3.2 dar justificações 
F 4.4    Determinar o propósito/a intenção/a 
finalidade de alguma coisa 

F 4.4.1 pedir informações sobre o propósito/a 
intenção/a finalidade de alguma coisa 
F 4.4.2 determinar o propósito/a intenção/a finalidade 
de alguma coisa 

F 5  Exortações a falar e a agir, ou a não o 
fazer 
F 5.1    Pedir/exigir/ordenar 
F 5.1.1 pedir/ordenar a alguém para fazer algo 
F 5.1.2 aceitar satisfazer o pedido/a ordem 
F 5.1.3 recusar satisfazer o pedido/a ordem 
F 5.2    Fazer um pedido/uma encomenda (em 
serviços) 
F 5.2.1 pedir/encomendar algo 
F 5.2.2 satisfazer um pedido/uma encomenda 
F 5.3    Dar/pedir conselhos/recomendar/avisar 
F 5.3.1 pedir um conselho 
F 5.3.2 dar um conselho/recomendar 
F 5.3.3 avisar 
F 5.4    Pedir/conceder autorização 
F 5.4.1  pedir autorização 
F 5.4.2 conceder autorização 
F 5.4.3 recusar pedido de autorização 
F 5.5    Dar/pedir sugestões 
F 5.5.1 dar/pedir sugestões 
F 5.5.2 aceitar sugestões 
F 5.5.3 recusar sugestões 
F 5.6    Dar/pedir informação sobre 
proibição/permissão 
F 5.6.1  pedir informação sobre proibição/permissão 
F 5.6.2 dar informação sobre permissão 
F 5.6.3 dar informação sobre proibição 
F 5.7    Oferecer ajuda 
F 5.7.1 oferecer-se para fazer algo 
F 5.7.2 aceitar a oferta 
F 5.7.3 recusar a oferta 
F 5.8    Prometer 
F 5.8.1 prometer algo 
F 5.8.2 resposta a uma promessa

 
 
 

___________ 
 



ANEXO B 
 
 
 

INVENTÁRIO DAS FUNÇÕES COMUNICATIVAS PARA UM NÍVEL LIMIAR DE 
PROFICIÊNCIA EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 
José Carlos P. de Almeida Filho (In ALMEIDA FILHO e LOMBELLO, 1989) 

 
1. Expressar e informar-se sobre 
juízo/avaliação 
Esta categoria trata de abalizamentos e a 
sua subseqüente expressão 
1.1 expressar aprovação 
1.2 expressar desaprovação 
1.3 expressar indiferença/neutralidade 
1.4 indagar sobre aprovação/avaliação 

dos outros 
1.5 expressar desobrigação (geralmente 

após pedido de desculpas) 

2. Suasão 
2.1 sugerir uma ação 
2.2 aconselhar alguém a fazer algo 
2.3 solicitar que alguém faça algo; 

aceitar fazer 
2.4 convidar 
2.5 aceitar oferta/convite 
2.6 declinar oferta/convite 
2.7 insistir 
2.8 dar instruções 
2.9 oferecer-se para fazer algo 
2.10 afirmar se há lembrança ou não de 

algo ou alguém 
2.11 indagar se há lembranças ou não de 

algo ou alguém 
2.12 dar e pedir permissão para fazer 

algo 
2.13 indagar se há permissão para se 

fazer algo 
2.14 afirmar que não há permissão 
2.15 prometer 

3. Discussão 
3.1 afirmar 
3.2 asseverar 
3.3 perguntar 
3.4 negar 
3.5 expressar acordo/desacordo 
3.7 expressar possibilidade / 

impossibilidade 

3.8 indagar se algo é possível/impossível 
3.9 expressar e indagar sobre 

capacidade/incapacidade     
3.10 expressar e indagar sobre certo grau de 

certeza 

4. Pensamento e exposição racionais 
4.1 introduzir 
4.2 definir 
4.3 comparação/contraste que... 
4.4 (im)por condições 
4.5 qualificar (i.e., imitar, tornar menos 

abrangente/geral) 
4.6 exemplificar 
4.7 explicar a razão ou propósito 
4.8 parafrasear 
4.9 fornecer uma conseqüência 
4.10 fazer uma suposição 
4.11 classificar 

5. Emoções 
5.1 expressar prazer, gosto 
5.2 expressar dissabor, repulsa 
5.3 indagar sobre o gosto, prazer, repulsa 
5.4 expressar surpresa 
5.5 expressar esperança 
5.6 expressar desesperança 
5.7 expressar satisfação 
5.8 expressar insatisfação 
5.9 indagar se algo agrada ou desagrada os 

outros 
5.10 expressar desapontamento 
5.11 expressar receio ou preocupação 
5.12 expressar e indagar sobre preferência 
5.13 expressar gratidão 
5.14 expressar comiseração 
5.15 expressar e indagar sobre intenção 

(promessa) 
5.16 expressar e indagar sobre o que se quer e 

o que não se quer 

6. Socialização 
6.1 cumprimentar 
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6.2 apresentar-se a/conhecer pessoas 
6.3 apresentar pessoas 
6.4 despedir-se 

6.5 atrair a atenção 
6.6 fazer brinde 

 
 

_________ 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELAS RESULTANTES DO LEVANTAMENTO DE ATOS DE FALA NO MATERIAL 
DIDÁTICO PARA ENSINO DE PORTUGUÊS ANALISADO 
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Tabela 7 
LEVANTAMENTO DE ATOS DE FALA EXPRESSIVOS NO MATERIAL DIDÁTICO ANALISADO 

 
LEGENDA:  

D = Diretividade O = Orientações quanto a aspectos pragmáticos 
d: ato de fala direto   • : Orientações dadas no livro do aluno 
 i: ato de fala indireto   ÿ: Orientações dadas no livro do professor 
   ∅: Ausência de orientações 

unid = unidade  P = Grau de polidez 
(1 ) = Livro 1     (2) = Livro 2  
(e) = Livro de Exercícios   

– : menos polido / neutro 
+ : polido 

 = não consta no livro ++ : mais polido 
 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

  (EXPOENTES) D P Unid O Unid O 

1. Apresentações         
 1. Esse(a) é (...). i –   3 ÿ 
 2. Este(a) é (...). i – 2(1) ÿ   
 3. Quero te apresentar (...). d – 4(1)    
 4. Gostaria de lhe apresentar (...). d +   1 ∅ 

Cumprimento na  1. Prazer em conhecê-lo(a). d +   1 ∅ 
apresentação 2. Muito prazer. d + 2(1) ÿ 1 ∅ 

 3. Prazer. d – 4(1) ÿ 4 ∅ 
 4. Oi! i − 2(1) ÿ   

Respostas 1. Igualmente. i –   1 ÿ 
 2. Prazer. d – 2(1) ÿ   
 3. Muito prazer. d +   1 ∅ 
 4. O prazer é meu d +   1 ∅ 
 5. O prazer é todo meu. d ++   1 ∅ 

2. Cumprimentos         
2.1 Saudações 1. Bom dia. d + 1(1) ∅ 1 ÿ 

 2. Boa tarde. d + 1(1) ∅ 1 ÿ 
 3. Boa noite. d + 1(1) ∅ 1 ÿ 
 4. Oi. d + 2(1) ÿ 1 ÿ 
 5. Olá. d +   1 ÿ 
2.2 Perguntas sobre 2. Tudo bem? d − 1(1) ÿ 1 ÿ 

o interlocutor 4. Como vai? d + 2(1) ÿ   
 5. Oi, tudo bem? d − 2(1) ÿ 4 ÿ 
 6. [Tudo bem,] e você? d −   4 ÿ 
 7. Oi, [...],como estão as coisas? d −   4 ÿ 
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Tabela 7  –  Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

  (EXPOENTES) D P Unid O Unid O 
Respostas 1. Bem, obrigado(a). d + 2(1) ÿ 1 ÿ 

 2. Bem. d – 2(1) ÿ   
 3. Tudo bem d − 2(1) ÿ 1 ÿ 
 4. Tudo bem, obrigado. d +   1 ÿ 
 5. Vou bem, obrigada. E você? d + 2(1) ÿ   
 6. Tudo em ordem. i – 2(1) ∅   
  7. Tudo. d –   10 ∅ 

2.3 Despedidas 1. Até logo. d – 1(1) ∅ 1 ÿ 
 2. Tchau. d – 1(1) ∅ 1 ÿ 
 3. Até amanhã. d –   1 ÿ 
 4. Bom fim de semana! i +   1 ÿ 
 5. Divirta-se! i +   1 ÿ 
 6. Até mais. d –   2 ÿ 
 7. A gente se vê. i −   2 ÿ 

 8. Um beijo. i –   3 ∅ 
 9. Um abraço. i –   3 ∅ 
 10. Vejo você depois da aula. i +   5 ÿ 
 11. Até breve. d –   6  ∅ 
 12. Tenham todos um bom dia. i +   7 ∅ 
 13. Bem, já vou indo. i +   11 ∅ 
 14. Até lá. d –   18 ∅ 
 15. Adeus. d + 6(1) ∅   
3. Agradecimentos         
 1. Obrigado(a). d – 3(1) ∅ 3 ∅ 
 2. Muito obrigado(a). d + 4(1) ∅ 10 ∅ 

Respostas 1. De nada. d –   7 ∅ 
 2. Não tem de quê. d – 6(1) ∅   
4. Pedido de          

desculpas 1. Desculpe. d –   3 ∅ 
 2. Desculpe–me (por...). d +   10 ∅ 

 3. Desculpe o incômodo, mas é que... d + 12(1) ∅   
 4. Me perdoe (a pressa). d + 6(1) ∅ 15 ∅ 
 5. Sinto muito. d + 7(1) ∅ 15 ∅ 

Resposta 1. Não tem de quê. d + 6(1) ∅   
 

__________________ 
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Tabela 9 

 LEVANTAMENTO DE ATOS DE FALA DIRETIVOS NO MATERIAL DIDÁTICO ANALISADO 

 
 
LEGENDA:  

D = Diretividade O = Orientações quanto a aspectos pragmáticos 
d: ato de fala direto   • : Orientações dadas no livro do aluno 
 i: ato de fala indireto   ÿ: Orientações dadas no livro do professor 
   ∅: Ausência de orientações 

unid = unidade  P = Grau de polidez 
(1 ) = Livro 1     (2) = Livro 2  
(e) = Livro de Exercícios   

– : menos polido / neutro 
+ : polido 

 = não consta no livro ++ : mais polido 
 
 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

   D P Unid O Unid O 
1. Pedidos         
1.1 Solicitação de  1. Me dá... d – 12(1) ∅   

pequenos serviços 2. Dê-me... d –   5 ∅ 
ou favores 3. Me traz um café... d – 12(1) ∅   
 4. Preencha esta ficha, por favor. d +   5 ∅ 

 5. Uma informação, por favor. i + 4(1) ∅   
 6. (Eu) Quero... (o bife bem 

passado) 
d – 3(1) ∅ 5 ∅ 

 7. Eu gostaria de pedir... d +   14 ÿ 
 8. Eu gostaria de... i + 9(1) ∅ 7 ∅ 
 9. Eu gostaria muito de que 

você... 
i ++   7 ∅ 

 10. Hoje vou levar... i +   5 ∅ 
 11. Você pode me dar seu jornal? i + 6(1) ∅   
 12. Você poderia...? i ++   6 ÿ 
 13. Poderia mostrar-me também 

algum documento de 
identidade? 

i ++   5 ∅ 

 14. Você não gostaria de...? i ++   7 ÿ 
 15. Você se importaria em...? i ++   7 ÿ 
 16. Você se incomodaria...? i ++   14 ÿ 
 18. A conta pode vir junto, por 

favor. 
i +   8 ∅ 

 19. É bom mesmo o cafezinho 
daqui, meu amigo? 

i ++ 12(1) ∅   
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Tabela 9 – Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

   D P Unid O Unid O 
Resposta positiva  1. Sim, senhor. d +   6 ∅ 

(expressando  2. Pois não.  d + 9(1) ∅ 6 ∅ 
concordância) 3. Claro. d –  9(1) ∅ 12 ∅ 

 4. É isso mesmo. d –   6 ∅ 
 5. Ótimo. d –   11 ∅ 

 6. Então está bem.. d –   11 ∅ 
 7. Está certo. d –   14 ∅ 
 8. Fique à vontade. d +   15 ∅ 
 9. Sim, é claro. d –   15 ∅ 
 10. Por favor. d ++   15 ∅ 

1.2. Pedidos de 
informação 

        

(a) Nome 1. Qual é (o) seu nome? d –   1 ∅ 
 2. Como é seu nome? d + 1(1) ∅   
 3. E como o senhor/você se 

chama? 
d + 1(1) ∅   

 4. Seu nome, por gentileza? d ++   6 ∅ 
(b) Horas 1. Que horas são? d – 2(1) ∅ 2 ∅ 

 2. Que horas são, por favor? d +   2 ∅ 
 3. Com licença. Tem horas? i ++   2 ∅ 

(c) Preço 1. Quanto é (a batata)? d –   4 ∅ 
 2. Quanto custa? d – 9(1) ∅ 4 ∅ 
 3. Quanto sai? d –   4 ∅ 
 4. E o preço? i –   7 ∅ 
 5. Quanto fica? i –   7 ∅ 
 6. De quanto é a diária? d + 4(1) ∅   

(d) Localização 1. Por favor, onde é/fica X? d + 4(e) ∅   
 2. Onde é a (rotisseria), por favor? d + 4(e) ∅   
 3. O (bazar) é longe daqui? i + 4(e) ∅   

Respostas 
(localização) 

1. O sr. segue em frente... e 
depois vira à esquerda. 

i + 4(e) ∅   

 2. Você entra na rua X... Você 
anda X quarteirões e chega na 
rua Y. 

i + 4(e) ∅   

 3. Siga em frente até... . Depois 
vire à direita. 

d – 4(1) ∅   
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Tabela 9  –  Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

   D P Unid O Unid O 
1.3 Pedir permissão 1. Com licença, tem alguém aqui? i ++   8 ∅ 
 2. Com licença, esta mesa está 

ocupada? 
i ++   8 ∅ 

2. Sugestões         
 1. Que tal se você (...)? i – 3(2) ∅ 16 • 
 2. Que tal bloquearmos... i + 8(2) ∅   
 3. Por que a senhora não vai 

visitar X? 
i + 4(1) ∅   

 4. Não seria melhor...? d ++   16 •ÿ 
  Você não acha que é melhor...? i ++   16 •ÿ 
 5. Eu acho que você deveria... d +   16 •ÿ 
 6. Por que você não...? i +   16 •ÿ 
 7. Por que não construir...? i + 8(2) ∅   
 8. E se nós bloqueássemos...? i ++ 8(2) ∅   
 9. Eu acho que deveríamos... i ++ 4(2) ∅   
 10. Você poderia usar um jeans... i ++ 9(1) ∅   
 11. E se eles... i ++ 4(2) ∅   

Aceitando sugestão 1. Por que não? Seria ótimo! i – 8(2) ∅   
 2. É uma boa idéia. d – 8(2) ∅ 16 •ÿ 
 3. Ótimo! d – 8(2) ∅   
 4. Genial! d – 8(2) ∅   
 5. É mesmo, né!     16 •ÿ 
 6. (Acho que) você tem razão!     16 •ÿ 
 7. Vou seguir seu conselho.     16 •ÿ 

Rejeitando sugestão 1. Não vai funcionar porque... d − 8(2) ∅   
 2. Não vai dar certo. d − 8(2) ∅   
 3. É uma boa idéia, mas... i + 8(2) ∅   
 4. Talvez você esteja certo mas... i ++   16 •ÿ 
 5. Talvez você tenha razão mas... i ++   16 •ÿ 
 6. Acho que você tem razão 

mas... 
i ++   16 •ÿ 

 7. Obrigado/a (pela sugestão) mas 
acho que... 

i ++   16 •ÿ 

 8. Não quero ser mal-educada mas... i ++   16 •ÿ 
 9. Não quero ser indelicada mas... i ++   16 •ÿ 
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Tabela 9 – Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

   D P Unid O Unid O 
3. Conselhos         
 1. Eu aconselho que... d – 2(2) ∅   
 2. Não esqueçam sua bagagem de 

mão. 
d –   7 ∅ 

 3. Não deixe de escrever 
corretamente o número. 

d −   7 ∅ 

 4. O sr. precisa parar de fumar. i + 7(1) ∅   
 5. O sr. tem que fazer regime. i + 7(1) ∅   
 6. Nada de sal, açúcar e gorduras 

em excesso. 
i – 7(1) ∅   

 7. Acho que você precisa 
conversar com ele. 

i + 7(e) ∅   

 8. É melhor levá-la ao hospital. i + 7(e) ∅   
 9. Se eu fosse a senhora... i +   6 ∅ 
 10. Talvez vocês pudessem levar... i +   6 ∅ 
 11. Vocês devem resolver o 

problema todos juntos. 
d –   6 ∅ 

 12. É necessário que... i + 7(2) ∅   
 13. É importante que... i + 7(2) ∅   

 14. É fundamental que... i + 7(2) ∅   
 15. ... é bom. i + 7(2) ∅   
 16. Basta que... i + 7(2) ∅   
 17. Beba muita água. d – 7(e) ∅   
 18. Então, não faça. d – 7(e) ∅   
 19. Cuidado com o sol. i – 7(e) ∅   
4. Convites          
 1. Vamos (tomar um cafezinho, 

almoçar, ao cinema...)? 
d + 2(1) ∅ 4 ∅ 

 2. Vou almoçar no X. Você vai 
também? 

i + 2(1) ∅   

 3. Podemos jantar juntos 
amanhã? 

i + 2(1) ∅   

 4. Queremos convidar você e seu 
marido para um almoço 
tipicamente brasileiro no 
domingo. 

d – 3(1) ∅   

 5. Você gostaria de...? d ++   6 ∅ 

 6. Aceitam...? d +   9 ∅ 
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Tabela 9 – Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM–
VINDO 

   D P Unid O Unid O 
Convites (cont.) 7. Você não quer...? d ++   10 ∅ 
 8. Você tem tempo amanhã à noite? i +   5 ∅ 
 9. Por que você não vem ao cinema? i ++   5 ∅ 
 10. Vamos comigo na churrascaria? d + 7(1) ∅   
 11. Passa lá em casa. d + 9(1) •   
 12. Aparece em casa. d + 9(1) •   
 13. Vamos tomar um café lá em 

casa qualquer dia. 
d + 9(1) •   

 14.  Que tal a gente ir à praia no 
fim de semana? 

i + 3(2) ∅   

Resposta positiva 1. Vamos! d –   4 ∅ 
(aceitação) 2. Ótimo. i – 2(1) ∅   

 3. Tudo bem. i – 2(1) ∅   
 4. Que bom. i + 3(1) ∅   
 5. Acho bom, a não ser que... i + 3(2) ∅   
 6. Estou contente que... i +   5 ∅ 

 7. Claro que sim! d –   10 ∅ 

 8. Combinado. i –   18 ∅ 
 9. Parece uma ótima idéia! i +   18 ∅ 
 10. Eu adoraria! i +   18 ∅ 

 11. Jóia! i –   18 ∅ 
 12. Legal! i –   18 ∅ 

Resposta negativa 13. Não posso. d – 2(1) ∅   
(recusa) 14. Não tenho tempo. i – 2(1) ∅   

 15. Hoje, não posso. d + 2(1) ∅   
 16. Que pena, não posso. d + 2(1) ∅   
 17. Não, obrigado. d +   12 ∅ 

 18. Ah! Que pena! Já tenho um 
compromisso. 

i ++   2 ∅ 

 19. Que pena que... i +   5 ∅ 
 20. É uma pena que... i +   5 ∅ 

 21. Infelizmente não vai ser 
possível aceitar o seu convite. 

d ++   8 ÿ 

 22. Talvez uma próxima vez. 
Obrigado mesmo assim. 

i +   18 ÿ 

 23. Infelizmente não vai dar. d ++   18 ÿ 
______________ 
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Tabela 11 

 
LEVANTAMENTO DE ATOS DE FALA COMISSIVOS NO MATERIAL DIDÁTICO ANALISADO 

 
 
LEGENDA:  

D = Diretividade O = Orientações quanto a aspectos pragmáticos 
d: ato de fala direto   • : Orientações dadas no livro do aluno 
 i: ato de fala indireto   ÿ: Orientações dadas no livro do professor 
   ∅: Ausência de orientações 

unid = unidade  P = Grau de polidez 
(1 ) = Livro 1     (2) = Livro 2  
(e) = Livro de Exercícios   

– : menos polido / neutro 
+ : polido 

 = não consta no livro ++ : mais polido 
 
 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM-
VINDO 

  (EXPOENTES) D P Unid O Unid O 
1. Oferta de ajuda          

ou atendimento 1. Pois não? i + 4(1) ∅ 5 ∅ 
 2. O que vai hoje, freguesa? i –   5 ∅ 
 3. Já escolheu, dona? i –   5 ∅ 
 4. Posso ajudá-la? d + 5(1) ∅ 7 ∅ 
 5. Gostaria de (...)? i +   7 ∅ 
 6. Você não quer (...)? i ++ 3(1) ∅   
 7. Onde quer que eu coloque 

(suas bagagens)? 
i +   6 ∅ 

 8. Quantas pessoas? i –   8 ∅ 
 9. O que a senhora vai pedir? i + 3(1) ∅   
 10. E o senhor? i + 3(1) ∅   
 11. Algo para beber? i +   8 ∅ 
 12. E para beber? i – 3(1) ∅   
 13. Desejam couvert? i –   8 ∅ 
 14.  Sobremesa? i –   8 ∅ 
 15. Alguma preferência? i +   9 ∅ 
 16. Que mais? i –   5 ∅ 
 17. Mais alguma coisa? i + 9(1) ∅ 5 ∅ 
 18. Algo mais? i +   7 ∅ 
 19. Mais alguma informação? i +   6 ∅ 
 20. E o que mais? i + 3(1) ∅   
 21. Seria só com ele ou eu poderia 

ajudar? 
d ++   10 ∅ 
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Tabela 11 – Continuação 

ATO DE FALA  FORMAS LINGÜÍSTICAS 
APRESENTADAS 

  AVENIDA 
BRASIL 

BEM-
VINDO 

  (EXPOENTES) D P Unid O Unid O 
Oferta de ajuda (cont.) 1. Só isso, obrigada. i ++   5 ∅ 

Resposta positiva 2. Vou levar... d –   5 ∅ 
(aceitação) 3.  Dê-me... d –   5 ∅ 

 4. Hoje vou levar... d +   5 ∅ 
Resposta negativa 5.  Não, está ótimo, obrigado. d +   7 ∅ 

(recusa) 6. Não, só isso. Obrigado. d +   7 ∅ 
 7. Não obrigada, só (...). d + 9(1) ∅   
 8. Não, sanduíche não. d – 3(1) ∅   

2. Promessas         
 1. O rapaz vai na segunda-feira, 

sem falta. 
d + 5(2) ∅   

 2. O técnico vai na segunda, eu 
lhe garanto. 

d + 5(2) ∅   

 3. Até sábado o serviço vai estar 
pronto, pode ter certeza. 

d + 5(2) ∅   

 4. Vamos tomar providências. d – 5(2) ∅   
 5. Tá bom, tá bom, prometo ir à 

festa com você. 
d + 5(2) •   

 6. Não vou voltar tarde, confie 
em mim. 

d ++ 5(2) •   

 7.  Nunca vou desapontá-lo. d +   5 ∅ 
 8. Vou ver o que posso fazer. i + 4(1) ∅   
 9. Vou ver o que posso fazer mas 

não prometo nada. 
d + 5(2) ∅   

 10. Fica para uma próxima vez, 
OK? 

i +   6 ∅ 

 11. Não vai mais acontecer. d + 5(2) ∅   
 12. Não se preocupe, pode ficar 

sossegado. 
i + 5(2) ∅   

 13. Dou-lhe minha palavra que 
isso não se repetirá. 

d ++ 5(2) ∅   

 14. Juro, amor, que nunca mais 
esqueço seu aniversário. 

d ++ 5(2) ∅   

 
 

_________________ 
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