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                                 (The implications of the MT in FL teaching-learning) 
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ABSTRACT: the aim of this paper is to discuss the sociointeractional uses of the 
Mother Tongue (portuguese) in the foreign language learning classroom (English). The 
analysis is carried out by identifying in the classroom discourse  the frequencies as well 
as the objectives of the MT uses by the participants. The study shows that through the 
MT the participants were able to negociate ideas in many classroom interactive 
situations (mainly in learner/learner dyadyc intercourses). It is proposed that MT can be 
considered as an important mediational resource in FL teaching-learning process. 
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0. Introdução 

                 

  Hoje, um movimento de recuperação do papel ocupado pela LM na 
aprendizagem de LE - aliás, um embate candente em certas épocas, nem tanto em 
outras, mas sempre presente - ganha cada vez mais espaço na literatura respectiva à 
área. Recentemente, dentro de um enfoque psicolingüístico, uma subdisciplina da 
abordagem cognitiva, as relações LM/LE são tratadas como "influências 
translingüísticas". Esse novo olhar ao fenômeno, partindo do pressuposto de que os 
novos conhecimentos têm como ponto de partida os conhecimentos já adquiridos, 
assume que a relação entre as duas línguas é simbiótica e, assim, contrasta com outros 
pontos de vista que consideram a LM como um fator de impedimento à aprendizagem 
da LE. Desvendar, empiricamente, o papel ocupado pela LM na aprendizagem de LE 
tem se revelado, portanto, uma preocupação atual no meio acadêmico. É, justamente, 
nesse escopo que se insere este estudo que examina a co-construção de LE (inglês), em 
sala de aula, focalizando, mais especificamente,  os usos sociointeracionais da LM 
(português) pelos participantes. 

 

1. LM/LE: uma relação simbiótica 

Em uma visão sociointeracionista, para aprender a língua-alvo, os aprendizes 
precisariam interagir uns com os outros, em pares ou em grupos,  primordialmente, 
                                                                         
* LM= Língua Materna/  LE= Língua Estrangeira/ MT= Mother Tongue/ FL=Foreign 
Language 
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participando de atividades significativas referidas como oportunizadoras de chances  
para a construção conjunta do conhecimento. Entretanto, como mostram alguns 
resultados de pesquisa, segundo Lier (1995), em intercursos diádicos/polidiádicos 
(principalmente, aluno-aluno) o uso da LM é iminente. Estabelece-se, portanto, um 
impasse, já que a LM é um assunto, ainda, controvertido e que, sem dúvida, representa 
um dilema na prática de muitos docentes de LE. 

 Nesse sentido, vale lembrar que, assumindo-se como verdade que uma 
condição básica para que ocorra o aprendizado de LE consiste na necessidade de 
exposição duradoura do aprendiz a essa LE,   confirma-se, ao mesmo tempo, a hipótese 
de que usar a LM,em sala de aula, significa uma oportunidade potencialmente perdida 
de aprendizagem da língua-alvo. Assim sendo, Lier (op.cit.) sugere que o uso da LM 
por professor e alunos seria justificável somente nos casos em que se pudesse 
comprovar que tais usos estariam, efetivamente, contribuindo para o engajamento 
sociointeracional e para a facilitação da aprendizagem da LE (grifos nossos). 

 A esse respeito, Lier (op.cit) afirma que "algumas vezes a LM pode 
representar um estímulo crucial às relações interpessoais, além de embasar um uso mais 
satisfatório da LE". A título de ilustração de auxílios efetivos prestados pelos usos da 
LM em sala de aula de LE, o autor cita um estudo de caso no qual o pesquisador 
comprovou, mediante comparações de interlocuções realizadas com e sem a 
possibilidade de compartilhamento do espanhol entre um aprendiz de LE, argentino, e 
amigos, que a utilização da língua nativa para propósitos tais como elucidar 
pensamentos, encontrar a expressão mais adequada e clarificar mal-entendidos conferiu 
às interações um caráter consubstancialmente mais rico  

 Lier (op. cit.) relata, ainda, que os estudos de Aston (1983) mostram que a 
aprendizagem de LE, idealmente, ocorre em ambientes amigáveis e seguros, sendo que  
o uso seletivo da LM pode ser a base para a constituição desse tipo de ambiente.  
Ademais, para esse autor,  algumas situações, claramente, legitimam os usos da LM, tais 
como os casos de lacuna de informação que não pode ser preenchida com o uso da LE. 
Em relação ao índice apropriado de freqüência de usos da LM, Lier (op.cit.), comenta 
que "Papaefthymiou-Lytra (1990:177), acertadamente, aponta que a função a que a L1 
serve (mesmo às custas da L2), talvez,  representa um fator muito mais importante a ser 
considerado, do que a proporção exata da quantidade de uso da L1" (nossa tradução). 

  O estudo de Cristóvão (1996) mostra que a LM  é usada por duas professoras 
e seus respectivos alunos, em um curso de inglês, para realizar funções, tais como:  
explicação de ponto gramatical, incitação de relato verbal, instrução, tradução, retomada 
para recontextualização, perguntar, confirmar, chamar a atenção, entre outros.  Como 
resultado de pesquisa, a autora conclui que "a L1 pode co-construir L2, não somente 
como uma estratégia que o aluno usa ao associar itens lexicais e certas estruturas, mas 
também como um instrumento de uso consciente do professor para o ensino da L2". 

Aliando-se à idéia de que a LM  "é uma parte importante do processo de 
ensinar e aprender a Língua Estrangeira", as propostas dos PCN (1998) afirmam que ao 
entrar em contato com a LE, o aluno já teria percorrido em LM o processo de construir 
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conhecimento lingüístico, bem como o de usá-lo na interação social. Assim, o aprendiz 
acessaria, principalmente, três tipos de conhecimentos previamente adquiridos 
(sistêmico, de mundo e da organização dos textos), a fim de se aproximar do que ele 
teria que aprender na língua-alvo, sendo que esses elementos seriam os responsáveis 
pelo desenvolvimento da competência comunicativa e da preparação do engajamento 
discursivo. 

          Lier (1995), por sua vez, distingue três aspectos principais referentes às 
influências do uso da LM, em sala de aula de aprendizagem de LE, a saber: cognitivos 
(conscientização da linguagem, estratégias de aprendizagem, capacidade de relacionar 
novos conhecimentos com os já adquiridos, planejamento, etc.),  lingüísticos 
(transferência de aspectos da LM para a LE, diferenças e similaridades entre os 
sistemas lingüísticos das duas línguas, exposição à L2, etc.), e interacionais 
(oportunidades de conversações significativas, dinâmica de grupos, influências de 
colegas, etc.). Esses elementos não estariam separados de forma estanque mas, ao 
contrário, teriam pontos coincidentes. 

     Wells (2002) afirma que os aprendizes adultos-letrados, em contraste às 
crianças, encaram o aprendizado de uma LE munidos com um set de conhecimentos 
prévios, incluindo a disponibilidade de uma linguagem que permite objetificar a  língua-
alvo como um sistema e negociar as relações entre as formas e significados pretendidos, 
bem como as tarefas nas quais eles são usados. Todavia, o autor enfatiza que os modos 
concretos de funcionamento desse aparato disponível ao aprendiz-adulto carecem de 
maiores investigações, ou seja, para esse autor, "o uso da primeira língua como um 
suporte na aprendizagem da segunda língua não foi suficientemente explorado como 
deveria ser". 

Isso posto, passamos à discussão do nosso trabalho*, esperando trazer 
contribuições a essa importante área de estudos que se ocupa das relações LM/LE. 

 

2. Dados e análises 

 Os dados usados nesta investigação correspondem à gravação e transcrição 
de 10 aulas (1h cada) de um curso de inglês de nível básico realizado em um hotel, 
tendo como participantes esta professora-pesquisadora e 9 alunos-funcionários da 
respectiva empresa. O caminho teórico-metodológico escolhido consistiu na utilização 
de princípios da etnografia educacional, Erickson (2001), em articulação à análise 
microgenética (derivada do método genético experimental de Vygotsky, 2000), 
conforme Goes (2000), tendo como ponto de ancoragem a perspectiva sociocultural, 
Wertch (2002).  Para a definição dos usos sociointeracionais da LM, no contexto 
investigado, os dados foram submetidos ao método comparativo recursivo de análise, 
Erickson (2001). Com tais procedimentos chegamos à identificação de: (a) freqüências 
                                                                         
* Este estudo é parte da nossa dissertação (Mestrado, Lingüística Aplicada, UNITAU-
Taubaté - SP, 2003) "Inglês para hotelaria: repensando as implicações e aplicações da 
LM na aprendizagem de LE". 
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de usos da LM; (b) categorias de 4 grupos de objetivos de usos da LM, pelos 
participantes, conforme segue. 

2.1  As freqüências de uso da LM (movimento geral de turnos das 10/aulas) 

  TLM  TLE outros TT     % 
professora   825 989   18 1832    38 
aluno  1027 1702  282 3011    62 
totais  1852 2691  300 4843  100 % 
     %   38%   56%   6% 100%  

             
  De acordo com os dados, foram realizados 4843 turnos, nas 10 aulas 
analisadas. Destes, a professora-pesquisadora realizou 1832, uma média de 183,2 
turnos/aula, representando 38% do total de turnos. Os alunos realizaram 3011, uma 
média  de 301,1 turnos/aula, representado 62% do total de turnos. Os números acusam, 
entre outros: (a) uma larga vantagem de intervenções realizadas pelos alunos, no 
movimento interativo de sala de aula, permitindo dizer que houve alternância de 
linguagem, ou seja, o poder, tradicionalmente, concentrado no professor foi 
disseminado entre os participantes; (b) a freqüência de usos da LM (38%) foi superada , 
amplamente, pela freqüência de usos da LE (56%). Constatamos, ainda, que houve 
significativo desenvolvimento da língua-alvo, no decorrer das 10 aulas, resultado que, a 
nosso ver, permite refutar a idéia da LM como fator de compromentimento à 
aprendizagem da LE. 
 
2.2  Objetivos de usos da LM em sala de aula de LE 
              
Grupos de objetivos    Profa (1170 atos/LM) Alunos (1162 atos/LM) 
1 -suporte (feedback)  29% 16% 
2 -informar (dar/pedir)  27% 52% 
3 -controlar  25% 14% 
4 -social  19% 18% 
totais 100% 100% 
 
  Os atos discursivos produzidos em LM (em um total de 2332 atos) foram 
distribuídos em 4 grupos de objetivos: (1) suporte (explicar, expandir,ilustrar, clarificar, 
responder, modelar, facilitar, etc.); (2) informar (instruir, descrever, perguntar, 
expressar, rotular objeto, ação, etc.); (3) controlar (elicitar ação, comandar, gerenciar, 
chamar atenção, checar compreensão, etc.); (4) social (encorajar, elogiar, rodeio, 
atenuar, brincar, colaborar, expressar, etc.). Os dados indicam que os participantes 
usaram a LM, com propósitos bastante definidos em situações específicas de 
aprendizagem de LE, como segue. 
  
 (a) Para a professora-pesquisadora, o uso da LM predomina na função de 
suporte, i.e,  em resposta à fala do aluno, geralmente, para corrigir, confirmar, expandir, 
explicar, imitar, facilitar, etc. As variações de índices entre os demais objetivos 
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(suporte, informação, controle) podem ser justificados já que a professora, via de regra, 
dá suporte à fala do aluno para, em seguida, enunciar um ato iniciativo visando a elicitar 
informações, checar compreensão, direcionar a atenção, etc., conforme indicam os 
episódios correspondentes a recortes de aulas analisadas, a seguir. 
 
        Códigos de transcrição: (1), (2)= linhas; P= profa.; A1,A2= alunos 
  
Episódio 1 
                 (1) A1    a resposta tá afirmando que isso é uma cadeira. It is a chair. 
                 (2) P      isso. Então cê fala "it" is a chair...A1, num podia ser "who" is this? 
                 (3) A1    não... porque "who" é prá pessoa, né? 
                 (4) P      e aqui é o quê? 
                 (5) A2    é objetos ou coisas...  
 
Episódio 2:    (1) P      chô vê quem tá bem quietinho aqui...  aluno 1... 
                      (2) As     ((risos)) 
Episódio 3:    (1) A1     acho que era isso...era isso mesmo... 
                      (2) P       é?...put the big elephant....ai  desculpe... 
 
  No episódio 1, a profa. usa a LM, em resposta a fala do aluno, para 
confirmar, repetir/reforçar, dentro do objetivo nº 1 (suporte/ feedback),  para, em 
seguida, checar a compreensão do aluno, dentro do objetivo nº 2 (informação/instrução),  
(linha 2); com o objetivo de controlar, a LM é usada para direcionar a atenção do aluno 
(linha 4). No episódio 2, a LM é utilizada para realizar uma brincadeira e no episódio 3 
para fins de atenuar uma situação, enquadrando-se, ambos, no objetivo de nº 4 (social). 
                                       

(b) Os alunos, por sua vez,  usaram a LM, com forte predominância, dentro 
dos objetivos do grupo 2, quer dizer, principalmente, para dar ou para pedir 
informações, explicações, ilustrações, esclarecimentos, instruções, clarificações, 
expressar dúvidas, dificuldades,  etc. Os demais objetivos obtiveram índices 
equilibrados entre si, indicando o uso da LM para fins sociais (encorajar, atenuar, fazer 
rodeios, etc.), para fornecer feedback/suporte, a partir da fala do interlocutor (corrigir, 
confirmar, explicar, etc.) ou para controlar (direcionar a atenção, dar comandos, auto-
controle, etc), conforme demonstram os episódios de recortes de aulas analisadas. 
       
Episódios 1:  (1) A1  a pergunta? 
                      (2) A2  é...num é prô cê fazer a pergunta...cê vai dar a  resposta 
                      (3) A3  cê dá a resposta prô aluno colocar a pergunta. 
Episódio 2:   (1) A1   eu não consigo fazer a resposta... 
                     (2) P      num sabe como? 
                     (3) A2   eu vou ajudar ocê ó "it is...it is...dá uma resposta daqueles  lá vai" 
                                  ((mostra os objetos na mesa) 
Episódio 3:  (1) A1    ele falou birds porque viu o 'three' e aí achou que é árvore  
                    (2) As    ((risos))     
Episódio 4:  (1) A1    yes, I can... 
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                    (2) A2    tua vez Van... 

 
   Verificamos que no episódio 1 a LM é usada, pelos alunos, dentro do 

objetivo nº 2 (informar/instruir), pedir confirmação, dar instrução, explicação. No 
episódio 2 (linha 3), a LM é usada  dentro do objetivo nº1 (dar suporte/facilitar a tarefa), 
a partir da dificuldade expressada pelo aluno (linha 1). No episódio 3, a LM é usada 
dentro do objetivo nº 4 (social) para fazer uma brincadeira, provocando o riso dos 
demais alunos. No episódio 4, a LM é usada dentro do objetivo nº 3 (controlar), através 
do gerenciamento do colega (linha 2). 
 
 Com base no que precede, verificamos que, em situações concretas de 
aprendizagem, o uso sociointeracional da LM, pelos participantes, contribuiu, 
efetivamente, para a co-construção da língua-alvo. 
 
RESUMO: neste estudo,  investigamos os usos sociointeracionais da LM em sala de 
aula de LE.  De acordo com os nossos dados, a LM, claramente, criou oportunidades 
para a negociação de idéias, permitiu o desfecho exitoso de situações problemáticas, etc. 
Cremos que tais resultados permitem indicar a LM como um importante recurso 
mediacional a ser considerado na aprendizagem de LE.  

KEY WORDS: LM/LE; interação social; recurso mediacional 
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