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0.  Introdução 

 
Este trab alho visa a investigar se a utilização da língua mat erna (doravante 

LM) real mente coíbe a aprendizagem da língua estrang eira (doravante LE ). A dicoto mia 
LM x LE tem sido alvo d e deb ates há vári as décadas  sem que tenhamos obtido muitas 
contribuições para diri mir as dúvidas dos professores, que continuam não sabendo se 
devem ou  não  usar a L M n a sal a de aula d e LE , qu ando e co mo.  

A LM é, ainda em nossos dias , vista co mo i mpedimento p ara a aprendi zag em 
da LE, apes ar dos trabalhos na área d a Ci ência Cognitiva e da Psicolingüística e de 
diversos autores já terem discutido a i mport ância da LM na aprendizagem d a LE ou a 
inter-rel ação entre as du as (cf. Quast, 2003).  

Para examinarmos essa quest ão, nos apoiamos na teoria sociocultural , co m 
base nos pressupostos teóricos propostos por Vygotsky (1984 , 1987) e redis cutidos por 
neo-vygotskianos como  van  Lier (1995b), Wells, (1999);  Lantol f (1994, 2000); Sw ain 
(2000), entre outros. A teoria sociocultural enfatiza o papel da interação nas p ráticas 
sociais bem como da mediação, t anto si mbólica co mo por intermédio de artefatos 
culturais, co mo fundament ais para a aprendizag em e o d esenvolvi mento das funções 
psicológicas superiores  avan çad as.  

 
1. Fundamentação teóri ca 
 

Nossa língua mãe, dentro  da persp ectiva sociocultural , é concebida co mo 
"ferramenta mediacional" (Swain, 2000:114) na aprendizag em da LE. Vygotsky (1987) 
enfatizou que ao aprendermos outra língua já teremos aprendido nossa língua mãe, 
trans ferindo para a s egunda o sistema de signi ficados que possuí mos n a pri meira. 
Vygotsky (op . cit.) argumenta que a ap rendizagem d a LE nunca seguirá os mes mos 
passos que a aprendizagem da LM, pois sempre se faz de fo rma deliberada e consciente, 
ao contrário da L M. Ele considera, ainda, que a maturidade na L M contribui para a 
aprendizagem da LE. A aprendizag em da LE , por su a vez, permitiria ao ap rendiz 
perceber mais claramente os fenômenos de sua própria língua. O aluno passa a v er sua 
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própria língua co mo um sistema específico , conscientizando -se de suas operações 
lingüísticas e pass ando a ter maior cont role sobre a linguag em. (van  Lier, 1995a). 

Wells (no prelo) também aponta a i mportân cia d a L M n esse p rocesso, 
principal mente em relação a alunos letrados , u ma v ez que já possuem certo 
conheci mento de mundo e das regras interacionais e "t amb ém possu em à sua disposição 
u ma língua através da qual podem objeti ficar a língua-alvo co mo u m sistema e nego ciar 
as relaçõ es entre formas  e sentidos pretendidos (...)". (tradu ção  nossa) 

Van Lier (1995b) aponta qu e, no campo de estudos sobre bilingüís mo, vários 
estudiosos concebem que "uma base sólida na língua mat ern a é o melho r trampoli m 
para a aquisição d a segund a língua". (tradução nossa) Na visão de van Lier, há u m 
relacion amento si mbiótico ou d e "fertilização  cruzad a" entre a LM e a LE , em qu e as 
duas inter-agem, contribuindo para o  des envolvi mento  de ambas .  

Chaudron  (op. cit.)  afi rma serem necess ários mais estudos que investiguem as 
causas do uso da L M e su a distribuição  funcion al. Aponta co mo "mais importante, no 
entanto, a necessidade de se estudar os efeitos da utilização e distribuição funcional da 
LE e da LM no des envolvimento da p ro ficiên cia em LE", no que conco rdam, por 
exemplo, Castro (2002 ), Wells (no p relo), Cristóvão (1996) e van Lier (op. cit.). 

U m dos  argu mentos usados para s e bani r a L M d a sala d e aula seria a 
quantidade d e exposição à LE . Van Lier (1995b:9), no entanto, afi rma qu e não é o 
tempo de exposição que deve ser levado em consideração, mas si m sua qualidad e. 
Assi m, ele recomend a a utilização da LM quando puder facilitar a aprendi zagem e 
pro mover o engajamento dos alunos. E m relação a aspectos cognitivos e lingüísticos, 
van Lier (op . cit.:10) afi rma qu e "todo novo conhecimento dev e estar relacion ado a 
exp eriên cias j á vivenciadas " e resu me, de forma clara, a posição  que defendemos: 

(...), there is probably nothing that can be gained by pushing the 
L1 from consciousness, or avoiding its contact with the L2 in 
some way or other. Rather, such “L1-repression” is likely to 
cause more harm than good, given that CLI [cross-linguistic 
influence] is far more facilitative than inhibitory. And even the 
inhibitory (the interfering) aspects are probably better handled by 
conscious comparison and L1-L2 play than by L1 avoidance. We 
all know that, when learning a foreign language, there is no way 
to prevent ourselves from comparing the new and the strange in 
the L2 with the known and familiar of the L1. 

Isso posto, parece-nos claro que o p apel mediador da LM, do desenvolvi mento 
cognitivo já atingido e dos conh ecimentos prévios adquiridos atrav és da L M, não 
podem ser ignorados ao  tentarmos co mpreend er o  pro cesso de aprendizag em da LE. 
 
2. Metodologia  
 

Este é u m estudo de caso , em que utilizamos procedi mentos etnográfi cos de 
coleta e análise de d ados, en focando as interações em sala d e aula entre a díade 
pro fessora-pesquisado ra e uma aluna adoles cente, em u m curso particul ar de língua 
inglesa. A aluna, de família de classe média e co m alto grau de letramento, estava no 
nível básico da LE. Foram gravadas (em áudio ou vídeo) 10 aul as, que foram 
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posteriormente transcritas e analisad as. Nos recortes que aqui apresentaremos, 
buscaremos v eri ficar s e a utilização da L M i mp ede a aprendizagem ou pode facilitá-la, 
examinando u ma d as categorias encontrad as nos  dados: a recont extualização  lexical.  
  
3. An álise e discussão  dos d ados 
 

Observamos que a aluna muitas vezes recorre à L M e qu e esta demonstrou s er 
i mportante, entre outros aspectos , para manter o flu xo conversacional; mediar a 
negociação d e sentidos e a interco mp reens ão; elucidar dúvid as; con firmar hipótes es; 
contribuiu para o des fecho bem sucedido de atividades; permitiu que a aluna em muitos 
momentos recuperasse o controle e a auto-regulação além de contribuir para que atuasse 
além de seu nív el de co mpet ência, avançando em seu d esenvolvi mento; revelou 
processos cognitivos da aluna, permitindo à pro fessora redi recion ar suas ações 
oferecendo ent ão o suporte adequado. E mergindo como fal a interior, foi uma ferramenta 
i mportante, pois evidenciou pro cessos de trans formação no momento mes mo em que 
estavam o correndo, forn ecendo u m "inst antâneo" de tais pro cessos. 

Entretanto, a utilização da LM na sala d e aula de LE é freqü entemente vista 
como um asp ecto neg ativo, indicando d eficiências do aprendiz. Vários autores (entre 
eles van Lier, 1995b e Castro, 2002), por outro lado, co mpartilham a idéia de que indica 
u m funcionamento  cognitivo e lingüístico maduro .  

Examinando as mudan ças de código de nossa aluna não detectamos violações a 
regras gramaticais em quaisquer das línguas, indicando qu e existe u m conh ecimento de 
amb as regulando sua produção. Assi m, a noção de qu e o uso da L M i mp ediria a 
aprendizagem da LE precisa s er reexaminada, pois da fo rma co mo a entend emos pod e, 
na verdad e, contribuir para uma maior conscientização das duas línguas, conforme já 
salientaram Vygotsky (1987 ) e v an Lier (1995b).  

E m estudos sobre crianças bilíngües, Malako ff e Hakuta (em Bialystoc, 1991) 
afirmam que a mudan ça de código indica conscientização metalingüística. "Use o f rule-
governed code-switching is eviden ce not only of linguistic separation, but also of 
children's knowledge o f si milarities and differences across languag es. It is suggestive of 
a high met alinguistic awaren ess ".  (apud Kaneko , 1998:13 ) 

 Examin ando nossos dados, notamos que su a utilização pode, por exemplo, 
contribuir para a aprendizag em de novos itens lexicais. Ao perceb er "lacun as" em seu 
conheci mento , a aluna tenta preench ê-las recorrendo ao professor ou às  suas hipóteses 
sobre o funcionamento d a língua. De acordo co m Swain (2000), ess as ações pod em 
gerar um novo  conheci mento lingüístico ou consolidar conh eci mento j á existente. 
 Tal asserção pode ser corroborada pelo fato de a alun a ter recontextualizado, 
em aulas  subseqüentes , em cont extos di ferentes , itens negociados na LM e então 
fornecidos pela professora na LE, indicando  auto-regulação  e autono mi a. Dentro  da 
perspectiva sociocultural, a no ção de reg ulação (que é u m processo de internalização, 
ou seja, o  controle d a atividade mental se desloca do plano externo  para o interno), 
subjaz o desenvolvimento cognitivo. O funcionamento interpsicológico do sujeito não 
mais depend e de u m contexto externo  (cf. Ah med , 1994). 

Para a análise, nos apoiamos em Rojo (1995) no que se refere aos pro cessos 
interacionais n a construção da linguagem, co mo os pro cessos de mútua especularidad e, 
complementaridad e (inter e intraturnos) e d e reciprocidade, qu e funcionam como a 
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"tecitura interacional estruturant e de mecanis mos de extrações de fragmento do discurso 
do outro, decontextualização e recontextualização (de Lemos, 1985, apud Rojo , 1995) 
de segmentos e construçõ es que, anteriormente, figu raram no discu rso alheio (...)". 
Através d a aprop riação de frag mentos do discurso do "outro", sua d econtextualização e 
posterior recontextualização, podemos obs ervar o processo de d esenvolvimento da 
linguagem. A  esses  processos subjaz a noção  de i mitação conforme o enfoque 
vygotskiano, ou seja, a apropriação, ou internalização , é u m processo co mplexo, 
envolvendo a reconstru ção  ou reelaboração e não  mera repetição. 

Nesse recort e da aula 7, a aluna explica seu desenho de u m carrossel, onde, ao 
invés de cav alos, desenhou mãos em qu e a p essoa se deita e vai sendo esmag ada. Entre 
outros itens lexicais, a p alavra ' cicatri zes' se torn a objeto de negoci ação: 
 

236. D - A::nd the carrossel was / the all / not ponies / entendeu?  / there was hands / 
little hands with a lot of ((faz gesto de cortes no braço)) cicatrizes  

237. T - scars. 
238. D - Scars  and big nails / and you go / you stay uh: deitado 
239. T - You lie down. 
240. D - Lie down and // so / but // this // merry-go-round kill you. 
241. T - kills the people?  
242. D - Yeah because / look at this / they're / the / nails are like ((faz gesto de fazer 

força; esmagar)) 
243. T - crushing the person. 
244. D - Crushing and all the blood leaving 
245. T - Blood coming out. 
246. D - Blood coming out and look at the:: 
247. T - Looks like Kenny dying. 
248. D - ((ri)) and uh:: cicatriz. 
249. T - Scars 
250. D - Scars // oh / because the Lion King has one / one / on the second film 

// there was some // a lion named Scar. 
251. T - Oh yeah. 
252. D - She / he has a scar here ((indica uma cicatriz no olho)). 
 

 Podemos notar que, da p ri meira v ez em que a pro fessora fornece o item 
equivalente a 'cicat riz' (238), a aluna o reto ma, num pro cesso de co mplementaridade 
intraturnos (Rojo, op. cit.) . No entanto, logo depois pede-o nov amente, pois não se 
reco rda, indicando que, na verd ade, o uso anterior consistiu de especul aridad e i medi ata, 
ou seja, apen as rep etiu "palavras alheias não internalizadas " (Rojo , op. cit.:72). Porém, 
no turno 250, ao invés de si mplesmente rep eti-lo, a aluna toma consci ência do item e o 
separa, objeti ficando-o (Swain, op. cit .) e fazendo u ma associ ação co m a personag em 
Scar do fil me 'O Rei L eão'. Ela não rep ete o item de forma meramente especular (Rojo, 
op. cit.) , mas o decontextu aliza e, por associação, cria uma imagem mental para o item, 
talvez assi m facilitando sua recontextualização na aula subseqü ente. Esse mecanis mo de 
decontextualização/recontextualização, é responsável  pela internalização do obj eto 
lingüístico sendo negociado  (Rojo, op . cit.) . Temos  indícios de que a internalização 
ocorreu, ao veri fi carmos que o item é recontextualizado na aula 8 (turno 60), cujo 
reco rte apres entamos abai xo. 
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56. D- Look at her eye. 
57. T- This one is closed / and there is this thing here / what's that?  
58. D- I don't know. 
59. T- It 's like uh make-up?  / clown make-up?  
60. D- I don't know if it's a clown make-up or just a // scar / or just she don't have the eye. 

 
 Nesse caso, a LM serviu co mo b ase para a construção de conheci mento na LE 
e não i mpedindo-o. Segundo Vygotsky (1987 ), após internalizado, o item fica sob 
controle voluntário da pessoa. Isso  é aqui evidenciado , pois a aluna us a o  item lexical 
'scar' em um contexto di ferente do encontrado na aula anterior, sem ajuda extern a. 
Assi m, conforme aponta Vygotsky, o qu e estav a dentro d a zona de desenvolvi mento 
proxi mal  da aluna, agora passa a fazer p arte de seu  nível d e desenvolvi mento real. 
 Outro exemplo  pode ser en contrado  na aula 4:  
 

515. D - The vampire is like a vulture. 
516. ((profa. faz  cara de quem não entendeu)). 
517. D - vulture / vulto / é tipo / ele pode fica tipo um vulto / entendeu?  
518. T - like a shadow / sombra? 
519. D - No / I saw / it was vulture. 
520. T - vulture is a:: / that animal that eats / that bird that eats / uhm / dead 

animals // I forgot the name in P ortuguese. 
521. D - ehm:: ((ri porque também não se lembra)) 
522. T - that black ugly bird. 
523. D - I know / urubu. 
524. T - Yes / those are vultures / vulto / you know / ((corte))  
526.   T - Let's see / face / no / appearance / no / figure / no / form / shape / 

shadow /// SHAdow ((lendo o dicionário)) 
527.   D - Let me see ((lê o dicionário)) Uhm / Ah / deixa prá lá. 

 
 No turno 515 a aluna usa o termo 'vulture', querendo indicar vulto. Ao ser 

corrigida, afirma ter visto o item em algu m lugar. A professora forn ece o item 'shadow', 
mas a aluna não o aceita. Mes mo a consulta ao dicionário não conv ence a aluna e o 
significado do objeto sendo negociado não se estabiliza. Entretanto, a aluna parece 
indicar que está abandonando sua hipótese ao dizer "Ah, dei xa prá lá". Ap esar d e suas 
dúvidas em rel ação ao item em questão , a aluna o recontextualiza ao preparar os cartões 
para o jogo da aula 10, indicando que houve a aprop riação do item, mes mo que seu 
significado não  tenha se estabilizado na aula em que foi obj eto da nego ciação.  

Gilette (1994) co menta qu e alunos eficazes integram o conheci mento antigo e 
o novo e o us am ativament e em contextos signifi cativos. Percebemos que nossa aluna 
demonstra autono mia em seu p rocesso de aprendizagem e consegue trans ferir novos 
conheci mentos para outras situações , indicando que assumiu o controle voluntário sobre 
itens que haviam sido nego ciados co m o  au xílio da L M. Devido a recontextualizar t ais 
itens, parece indicar que não  está apenas recitando "palav ras próp rias alheias" ou 
trabalhando co m o mero signi ficado das p alavras, mas está atribuindo-lhes sentido. 
Desta fo rma, parece-nos  lícito afirmar qu e a L M pod e atu ar como  mediado ra no 
processo d e aprendizag em da LE  e i mpulsioná-lo , ao invés  de i mpedi-lo. 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 663-668, 2004. [ 667 / 668 ]



 
RESUMO: O objetivo d este trabalho é examinar se a utilização da língua materna na 
sala de aula de língua estrangeira impede a aquisição da língua estrangeira conforme 
defendem  vários autores , examinado as  recontextualizações  lexicais  de itens 
inicialmente nego ciados na língua materna.  
 
PALAVRAS-CHA VE: língua estrangeira; língua materna; r econtextualização, itens 
lexicais 
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