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ABSTRA CT: Considering the adversities that permeate the daily praxis of a great 
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1. Introdu ção 

 
Das muitas dúvidas e inquietações  que nos assaltam ao to mar contato com as 

teorias mais recentes de ensino/aprendizag em de língua estrangeira, talvez seja a 
dicotomia entre o fazer ideal e o fazer possível, a fonte de nossas maiores preocupações.   
O professor tem di ante d e si barrei ras sufi cientemente i mpeditivas para o  bo m 
desenvolvimento da sua p ráxis e a aula dita co municativa requer prep aro cuidadoso,  
pois deve partir de u m levant amento das reais necessidades e interesses  dos alunos, 
pro movendo o fo co no sentido, co m insumo equilibrado , atividades pedagógicas b em 
balanceadas, o que envolve sempre con ceitos subjetivos, portanto, intraduzíveis técnica 
ou numericamente.  Desta forma, resta ao pro fessor buscar o caminho do que seja 
factível, trilhando ru mos que n em sempre p ri mam pela cartilha do co municativis mo 
mais ortodoxo . 

Os dados do estudo foram coletados pelo método d e observação de sala de 
aula, a partir d a gravação em vídeo d e 2 aulas d e 1 hora e 30 minutos de du ração , nu m 
curso particular d e língua inglesa d e Campinas, nív el intermediário, com seis alunos 
adultos e a p ro fessora, falantes  nativos de português.  
 
2.  Co municação autêntica ou n atural em sal a de aula: mito ou possibilidade? 
 

A autenticidade torn a-se quest ão central para a teoria co municativa de 
ensino/aprendizagem d e línguas, tendo  em vista que ao  se opo r às  abo rdagens 
gramaticalistas, p ela proposta de fo co no sentido, o aprendi z deve ser levado a utilizar a 
forma adequad a d a língua nas di ferentes situações e cont extos sociais, ou seja, co m 
autenticidade, nu ma oposição ao não-natu ral e artifi cial. A teori a co municativa 
privilegiará, portanto, os do cumentos autênticos , tarefas autênticas, amostras de língua 
autêntica e a interação entre os  participant es da aula, de forma que as atividades se 
apro ximem da modalidade de língua que os falantes nativos utilizam nas mais diversas 
situações (Silva, 1999:4). 

A partir desta demanda, já podemos in ferir qu e os livros didáticos, quando os há 
(referi mo-nos aqui a todas as instâncias da es cola pública), pou co dispõem d e amostras 
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autênticas de uso  de língua, trazendo, na maioria das v ezes, di álogos especial mente 
idealizados para a apresentação de estrutu ras da língua e  normal mente planejados 
dentro de u m seqüen ciamento d a gramática, qu e, por isso, não s erá inserida 
contingencial mente, mas acabará sendo antecipada às ev entuais necessidades do  aluno.  
Harmer (1982) considera que apenas as atividades pedagógicas podem ser categorizadas 
como co municativas ou não.  Portanto, a metodologia do tratamento deste materi al 
poderá, apes ar das previsões contrárias , trazer bons resultados, suscitando bo m nível de 
interação oral na sala de aula e quem sab e, permitindo que este aprendizado potenci al se 
trans mud e em uso “real”, em contextos  outros.  

Por mat erial autêntico ent ende-s e: excertos de uma porção de discurso g enuíno, 
ou seja, u ma amostra real de uso de linguagem (Widdowson, 1991:113), falada ou 
escrita,  o riginal mente direcionada p ara um público d e falantes  nativos (Wilkins, apud 
Taylor), que não foi especi ficamente produ zida com propósitos pedagógicos (Nun an, 
1997).   A v eemência p ara a utilização d e materi al autêntico s e rel aciona co m a cren ça 
de que ao se trazer amostras d e uso real de linguagem para a s ala de aula o produto do 
aprendizado será a capacitação p ara o uso da língua co mo instrumento de co muni cação.  
Este definitivamente é o propósito do ensino de língua estrangeira:  a desejada 
comp etência discursiv a.  Compl exo porém, é equacionar o tratamento do que s eja uso 
real, aut êntico, ou n atural d e linguag em em sala de aula. 

Conforme Seedhouse (1996 ), não s e pode esp erar que a escola reprodu za 
discurso não institucional, porque ela é u m esp aço institucional, co m u m propósito 
especí fi co que é o ensino/aprendizagem.  Por mais naturalísticas que soem as atividades 
comunicativas, elas estarão sempre cerceadas  por algu m tipo de controle do  pro fessor, 
pela relação das formas e padrõ es lingüísticos da interação produzida pelo aluno com os 
objetivos pedagógicos apresentados  pelo pro fessor, mesmo  que este obj etivo seja o de 
suscitar a “conversação”, e pelo fi m co mu m (institucional), que é o  aprendizado da 
língua por meio da língua.  Assi m sendo , toda a atividade em s ala será necessariamente 
u ma “simulação” e u m arti fício a serviço d a construção  de um arcabou ço maior de 
conheci mento , que extrapolará este nível para constituir outras variedades de discurso 
não-institucional. O qu e comu mente se define co mo co municação natural, real ou 
autêntica, em t ermos sócio-lingüísticos equival eria à conv ersação livre, cujas 
características são: cenário não-institucional, tomada d e turno e direitos de participação 
irrestritos, a p artilha da responsabilidade po r controlar e monitorar o progresso do 
discurso por todos os participantes, final aberto e negociação conjunta dos tópicos pelos 
participantes . Nenhum objetivo institucional poderia con formar o  discurso, de modo 
que a conversação livre só poderia ocorrer entre fal antes multilíngües, fora da sala de 
aula, ou d entro d ela, mas n ão como  parte d a aula.  A convers ação  livre nu m cont exto 
monolíngüe só pode ocorrer na L1 (Seedhouse, 1996:19; Widdowson, 1998:711). 
Widdowson (id.:712) tamb ém ent ende qu e todo discurso d e sal a de aula s erá u m 
discurso ped agógico.  

 
P        what about  the story?  
A1     I had  some plans but I couldn’t a chieve them. 
P       oh, really? wh y?  you didn ’t have time ... 
A1     a lot of things to do... ãh ãh  ãh m y my  incom e ãh  ãh imposto de renda... 
P       yes,  yeah ... yeah  ... 
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A1     I didn ’t finish yet  so... 
P       do you have tim e to finish this? 
A1     yes. 
A2     you have mon ey, you have problems. 
A1     ãh?? 
A2    you have money, you ha ve problems . 
P       yeah , money solves a lot of problems  but it ma kes a  lot of problems too,  

                     yeah .  
           A2    when I said my income tax  attorney, I said to the computer I am so sorry to 

for  retaining your  money. 
 

No excerto supra citado , temos u m exemplo de interação bem pró xima à 
convers ação, ond e o pro fessor p articipa como u m igual, s em fazer interv enções 
corretivas, onde h á interações espontân eas, mas o tópico foi gerado pela justifi cativa da 
tarefa não feita (objetivo pedagógico ap resentado pelo professor). Assi m s endo, pelas 
condições de p rodução desta variedade especí fica de discurso , que é a sala d e aula, não 
existiriam atividades co m utilização e produ ção d e linguag em autêntica ou inautêntica, 
porque este contexto já é autêntico per se e cons eqüentement e toda interação s erá p arte 
de u m autêntico discu rso d e sal a de aula, não  menos “ real” do que qu alquer outro.  

 
3. Atividades ped agógicas: o que se condena e o que se redi me 
 

Ao entendermos qu e o contexto d e sala d e aula p romove uma v aried ade 
discursiva, que n ão necessariamente reprodu z os padrõ es das variedad es de discu rso do 
mundo exterior, tentaremos tanto elencar algu mas justi ficativas para certos fazeres 
pedagógicos, que caminham n a contramão do ensino co municativo, quanto ir além, 
explo rando out ras possibilidades  dentro  deste contexto . 

O uso de material autêntico , como recomendação g eral, não garante que haverá 
comunicação, que depend e das  atividades  pedagógi cas pelas qu ais será trabalhado 
(Breen, 1985:61, H armer, 1982:165). Além disso, a autenticidade do mat erial não é u m 
valor inerente ao texto (Widdowson, apud Taylor), mas percebido no ato da 
interpretação , de forma qu e o material pode não  atender à autenticidade do cont exto 
social da sala de aula (Breen , id.:67). Ao se trazer o mundo ext erior para dentro d a sala, 
visando um trein amento para esta outra realidad e, este repres entará sempre um ens aio 
do que provavel mente será encontrado lá fora e este tipo de ensaio raramente é 
previsível.  É possível que tais papéis co municativos treinados nunca sej am 
desempenhados (Widdowson, 1998:715). Breen considera aut êntico qualquer texto que 
ajude o aluno a descobrir as convençõ es de comunicação da língua alvo, para que ele   
gradual mente possa fazer interp retações própri as acerca daqu ele texto ou de qualquer 
outro. Para este autor o ambi ente mais apropriado seria aqu ele onde as pessoas se 
comunicassem sob re  aquele novo objeto  de conheci mento – a língua, e através d ele. 

Quanto aos diálogos didáticos, que normal mente são alvo das críticas mais 
severas, est es podem at é ser avaliados qu alitativamente, visando u m míni mo de 
veracidade, s em extremos de repetição exaustiva d e estruturas, mas  daí  esperar que 
apres entem n egociações de sentido, sobreposições , hesitações, repetiçõ es, pausas 
longas, elipses (co mo o querem Chiaretti, 1996 e  Nunan , 1997), seri a acreditar que os 
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alunos dependessem do aprendizado explícito desta operação lingüística da fala humana 
(atividade epilingüística conforme Geraldi, 1995:23, podendo ser indep endente da 
consciênci a) para sua assi milação e reprodução . Contrariament e, Widdowson 
(1998:709) considera o  diálogo autêntico, cheio de elipses, inadequ ado para o ensino da 
língua, pois não s e pode in ferir o s entido semântico a partir do uso pragmático .  É u m 
diálogo em qu e grande parte do  sentido n ão está n a língua, mas  no contexto. 

 Poderíamos justi ficar o uso de materi al não autêntico (sem excluir o aut êntico) 
pelo seu potencial facilitador, típico de qualquer literatura ped agógica, bem como o são 
textos cientí ficos ad aptados para leigos e os artigos da imprensa popular (Sw an, 
1985:84). Os arti fí cios da ped agogia trabalham a favor do aluno, para abreviar-lhe o 
lento processo de des cobert a n atural (Widdowson, apud Taylor).  

   Redi mem-se tamb ém n este contexto as estig matizadas perguntas retó ricas ou 
pedagógicas, das quais já se sabe a resposta. De acordo com Seedhouse, este tipo de 
interação normal mente está ausent e nu ma conversação adulto-adulto, mas é típica das 
convers ações  entre p ais e filhos, p rincipal mente no pro cesso de aquisição d a língua 
materna, bem como da interação adulto-criança, nos primeiros anos escolares. Van Lier 
(apud Seedhouse, 1996:20) argu menta qu e em t ermos interacionais há pouca di feren ça 
entre perguntas retóricas das referenciais.  Swan (1985) salienta que, embora a 
simul ação dos intercâmbios da vida real devam ser p rivilegiados, este recu rso não só 
tem valor co municativo , co mo é inseparável do processo ensino/aprendizagem d e língua 
e os alunos entendem seu pap el dentro daquele esp aço ped agógico por sua própria 
exp eriên cia de ap rendizagem d a língua mat erna. Swan porém, ent ende este valo r apenas 
do ponto de vista avaliativo, ou seja, estas perguntas se justificam porque permitem que 
o aluno demonstre conheci mento e que o pro fessor possa aferi-lo.  Geraldi (1995:158) 
ainda aponta que u ma pergunt a retórica pode ser usad a co mo forma de lev ar o  aluno a 
se interessar pelo conteúdo qu e qu er trans mitir, embora se constitua nu ma tentativa 
autoritária do pro fessor de sedu zir o  aluno p ara u m conteúdo acabado , já estab elecido 
como “ verdade”.  Nós ousaremos propor que, di ferentemente do ensino de língua 
materna, onde o caminho p ara a “ posse” da língua já está s emi -trilhado, o aluno de 
língua estrangeira aind a carece dos princípios básicos desta língua, de forma que se a 
pergunta ped agógica é um meio de esti mular op erações ment ais, ela s erá, nest e caso 
especí fi co, também um meio de produzir algu m tipo de conheci mento: o  da língua. 

Mas podemos ir al ém, e para tanto gostaríamos de apontar alguns asp ectos qu e, 
no nosso entend er, foram vitais para o  sucesso das  aulas observ adas . As  interações 
pro fessor-aluno e aluno-aluno, n as muitas atividades desenvolvidas em dupl as, eram de 
longa sustentação e os alunos mostravam-se bastante motivados. Todas as tarefas foram 
gerad as a partir da proposição  do professor, interagindo co m o livro didático e tinham 
claramente u m fo co na forma, porém a metodologia de trabalho favoreceu o 
engajamento discu rsivo dos alunos, pois cri ava as condiçõ es para a produção do texto, 
para a qu al, segundo G eraldi, é preciso: a) ter o que dizer; b) ter u ma razão para dizer o 
que se tem a dizer; c) ter  para quem di zer; d ) constituir-se co mo locutor que se 
comp romete com o que di z; e) es colher as estrat égias para realizar (a), (b), (c) e (d) 
(Geraldi, 1995:137). 

3.1) o professo r tanto se colocava co mo sujeito da interação , co mo 
possibilitava que os alunos o fi zessem, pelo falar de si: este ap ropriar-se d a linguag em 
para   a constituição d e s entidos próprios, nos contextos que lhes  são mais  familiares.  
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Independ entemente de certo controle e exp ectativa do uso das novas formas 
apres entadas , havia espaço para que o sujeito se colocasse e se inserisse nas trocas sobre 
seu quotidiano, suas  experiênci as, s enti mentos e pontos de vista.  Havia u m 
deslocamento cl aro da função-pro fessor e função-aluno, para a d e sujeito-pro fessor e 
sujeito-aluno (Geraldi, 1995:143). O sujeito-professor pass a a obt er respostas de 
conteúdos que n ão do min a, coloca-se como u m verdadeiro interlocutor, devolve a 
palavra ao aluno , todos partilham des cobertas, di ferenças e semelh anças, há u m 
aumento de motivação  intern a para se ter razão para dizer algo (id .:157-165).   De 
acordo co m Swan este tipo “ pessoal” de comunicação é i mportant e e sub-explorado.   

A título de ilustração , numa das  atividades  desenvolvidas  o aluno, a p artir  de 
situações-probl ema, ap res entava cons elhos (co m forte apelo para o uso do condicional); 
ao mes mo  tempo em que os alunos tentav am fazer uso das novas estruturas, que 
também lhes criava novas possibilidades de expressão, eram  lev ados a fal ar de seus 
problemas pesso ais e ouvir de seus colegas  algu mas sug estões. Segue-s e excerto de 
outra atividad e co m locuções adverbiais temporais: 

 
A3.  as soon as  I  cam e home... when I (   ) 
P. as soon as you g et home, you? 
A3.  as soon as  I  get home I turn on the TV(.) to ha ve compan y. 

           P.    oh , really? 
           A4.  so  do I , I think because I live alone, so  I have to ... 

 
3.2) o pro fessor não insiste para que os alunos falem qu ando não estão 

motivados para isto, nem interro mpe as interaçõ es, mesmo que se desviem do tópico. O 
sujeito-pro fessor se assu me como interlocutor e respeita o que s e tem a dizer.  

3.3) as atividad es estritamente g ramaticais, co mo o co mplemento de frases do 
livro co m as locuções  aci ma mencionadas, eram desenvolvidas em duplas, o que, p elo 
uso da língua alvo, as trans formava em atividades de solução d e problemas lingüísticos, 
com turnos espontâneos e decisões partilhadas, co m troca e co municação (confo rme as 
atividades sugeridas po r Tho mpson, 1996, Breen, 1985). 

3.4) o trabalho em dupla tinha sempre um desdobramento onde o aluno deveria 
comentar com a class e aquilo que aprend era sobre o outro, o que desloca o foco do item 
formal e semântico, para o sentido prag mático, p ela tarefa de partilhar esta info rmação, 
que é, con forme Widdowson (1998), u ma in formação co mpl ementar e não passível de 
inferência no  cont exto. 
 
4. Considerações  Finais 
 

Este estudo tem como objetivo mostrar co mo a comunicação é possível, 
mes mo co m livro didático não -comunicativo, principal mente s e levarmos em conta que 
o contexto es colar só produzirá discurso institucional (ou pedagógico), que é distinto de 
outras variedades de discurso . Ao  entendermos est a particularidad e e des fazermos o 
mito da co municação aut êntica em s ala de aula, compreendemos qu e muitas atividades 
considerad as de baixo valor co municativo, co mo o uso de perguntas retóricas p ara 
provocar respostas, típicas do contexto ensino/aprendi zagem e o uso d e material  não-

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 976-981, 2004. [ 980 / 981 ]



autêntico, pod em constituir-se também nu m arti fício p ara o d esenvolvimento da 
comp etência discursiv a.   
 Acreditamos que o mat erial didático sempre o ferecerá algu ma possibilidade de 
ser trabalhado na instânci a dos sentidos mais p rag máticos, quando os alunos pod em 
colocar su as idéias, sua avaliação sobre o assunto, fazer correlações do conteúdo co m o 
seu universo cognitivo, nu m circunvag ar entre as descobertas sobre a língua e o dizer-
se.  Sempre haverá, co m o  devido cuidado , u ma alternativa para a superação . 
 
RESUMO: Diante do quadro d e adversidades que permei a a rotina de trabalho de 
grande parte dos  professores de inglês deste país , este estudo aponta as  possibilidades 
de co municação ao s e usar livros didáticos tradicionais, nu ma p roposta que alia o 
aproveitamento dos materiais didáticos disponíveis ao d esenvolvi mento de 
comp etências discursivas. 
 
PALAVRAS-CHA VE: co municação;  co mpetên cias discu rsivas; métodos n ão-
comunicativos 
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