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RESUMO 

O presente estudo apresenta uma pesquisa sobre a utilização do conhecimento 

sistemático da Língua Materna, como recurso e estratégia na aprendizagem da 

Língua Espanhola, por alunos de um Curso Superior, os quais se encontram no 

Nível B2, de acordo com o Marco Comum Europeu. O objetivo geral foi identificar 

as estratégias cognitivas utilizadas pelos alunos no aprendizado dessa Língua 

Estrangeira, e o objetivo específico foi investigar se o aluno utiliza o conhecimento 

sistemático da Língua Materna como recurso e estratégia na aprendizagem da 

Língua Estrangeira. Recorremos aos estudos de Vigotski, sobretudo aqueles 

relativos ao processo de ensino e aprendizagem de línguas. Para alcançarmos 

nossos objetivos, solicitamos aos alunos que respondessem a um questionário 

relativo às estratégias que utilizaram para aprender o emprego dos pronomes 

pessoais em Língua Espanhola, durante uma aula programada e ministrada pela 

pesquisadora. Constatamos que a maioria dos alunos recorre aos conhecimentos 

formais que possuem na Língua Materna para a aprendizagem do novo conteúdo 

de Língua Espanhola. Isto ratifica os postulados de Vigotski quanto à importância 

da Língua Materna para a aprendizagem de uma Língua Estrangeira. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem de Língua Espanhola; Estratégias de 

Ensino; Língua Materna. 



 

 

ABSTRACT 

This study presents a survey on the use of systematic knowledge of the mother 

tongue as a resource and strategy in learning the Spanish language, for students of 

an Advanced Course , which are at Level B2 according to the Common European 

Framework . The overall objective was to identify cognitive strategies used by 

students in learning this foreign language and specific objective was to investigate if 

the student uses systematic knowledge of the mother tongue as a resource and 

strategy in learning a foreign language. We appealed to the studies of Vygotsky, 

especially those relating to education and language learning process. To achieve our 

goals, we ask students to answer a questionnaire concerning the strategies they 

used to learn the use of personal pronouns in Spanish, during a scheduled class and 

taught by the researcher. We found that most students resort to formal knowledge 

they possess in the Mother Tongue for learning new content Spanish Language. This 

confirms the postulates of Vygotsky about the importance of mother tongue for 

learning a foreign language. 

 

Keywords : Learning Spanish Language , Teaching Strategies , Mother Tongue 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, a preocupação com a aprendizagem e os problemas 

referentes a ela tem sido um dos assuntos mais comentados nos congressos e 

palestras no mundo todo, pois a busca por respostas é algo intenso para os 

docentes de todas as áreas de ensino. Procurar nos teóricos algum apoio tem sido 

um começo para este novo mundo que vem mudando a todo instante, a globalização 

parece ter encurtado as distâncias, acelerado a maneira de como as pessoas se 

comunicam, mas na educação os métodos de aprendizagem em sala de aula 

continuam a serem os mesmos. Muitas vezes, deparamo-nos com a dificuldade que 

nossos alunos possuem para aprender um conteúdo pela estratégia utilizada como 

auxílio pelo professor. 

 Conhecer estratégias de aprendizagem é tentar compreender como as 

pessoas aprendem, e é de suma importância para o docente porque através desse 

conhecimento ele poderá identificar melhor a(s) dificuldade(s) de seu aluno. Uma 

vez que a questão da aprendizagem seja um assunto recorrente em debates e 

encontros, a aquisição e/ou aprendizagem de uma Língua Estrangeira (LE) é algo 

realmente complexo e, por isso, é um tema muito pesquisado em Linguística 

Aplicada (LA). 

 Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar quais as estratégias 

utilizadas pelos alunos na aquisição de aspectos formais da Língua Espanhola (LE²) 

e como objetivo específico investigar se o aluno utiliza o conhecimento sistemático 

da Língua Materna (LM) como recurso e estratégia na aprendizagem da Língua 

Estrangeira (LE). Tal investigação foi realizada com alunos de um Curso Superior de 

Ciências Militares, os quais se encontram no Nível B2, de acordo com o Marco 

Comum Europeu. Esta pesquisa pode nos revelar qual/quais estratégia(s) utilizamos 

para aquisição de uma LE, mais especificamente, da LE². 

 São muitos os linguistas aplicados, tais como Celani (1998), que focam suas 

pesquisas no que diz respeito à aprendizagem e o ensino de LE. Entre eles, muitos 
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procuram os estudos de Vigotski1 (2001), principalmente quanto ao papel da escola 

e do professor no que concerne ao ensino de línguas. 

 Silva (2010) investigou, nos textos de Vigotski, qual a importância dada pelo 

autor ao ensino de gramática na escola, e concluiu que o ensino sistemático da 

gramática corrobora a tomada de consciência dos aspectos formais da língua, 

favorecendo ainda a aprendizagem de outras línguas. 

 Em face ao exposto, este trabalho teve por objetivo geral investigar as 

diversas estratégias utilizadas pelos aprendizes de uma LE, e especificamente 

verificar a importância que o conhecimento sistemático (adquirido na escola) da 

língua materna pode auxiliar nesta aprendizagem. Moita Lopes (1996) comenta que 

a qualidade do ensino de LE na escola deixa a desejar, principalmente por não ser 

pensado a partir da função social da LE no Brasil. Muitos estabelecimentos de 

ensino de língua estrangeira utilizam métodos diferenciados para ensinar uma LE, 

como a repetição e/ou dissociação da LM, em que é solicitado ao aluno que não 

utilize como estratégia o conhecimento sistemático adquirido em LM, sob a alegação 

de que esse conhecimento pode limitar o novo aprendizado. 

 Esta pesquisa se torna oportuna, pois investiga se a utilização do 

conhecimento sistemático aprendido na LM pode auxiliar no aprendizado de LE², 

quebrando o pressuposto que cada LE deverá ser dissociada de outra(s) já 

aprendidas pelo aluno/aprendiz. Acreditamos que o conhecimento da língua materna 

pode ser uma estratégia para a aquisição desta nova língua.  

De acordo com Araújo (2003, p.166): 

A construção dos conhecimentos, na forma que concebemos, 
pressupõe um sujeito ativo, que participa de maneira intensa e 
reflexiva das atividades. Acreditamos que o ser humano 
constrói sua inteligência, sua identidade, seus valores, seus 
afetos pelo diálogo estabelecido com seus pares, com os 
professores e com a cultura, na própria realidade cotidiana do 
mundo em que vive. 

Vigotski (2001) considera que a aprendizagem precede o desenvolvimento. 

Nesta concepção, aprender é passar do sistema de conceitos naturais (pensamento 

                                                 
1 Mantivemos a grafia do nome de acordo com a obra citada. 
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vulgar ou senso comum), para o sistema de conceitos científicos, que são os que 

configuram sistemas de relações complexas e organizadas. Em relação ao 

aprendizado da língua materna, o autor acredita que o ensino sistemático oferecido 

pela escola permite que o aluno organize as informações aprendidas em sistemas 

ordenados, o que lhe possibilita a compreensão e o domínio das operações 

linguísticas que realiza. Este domínio, por sua vez, é resultante da tomada de 

consciência dos aspectos formais da língua. Por sua vez, a aprendizagem 

sistemática de uma LE corrobora a aprendizagem da língua materna, e vice-versa.  

Em termos amplos, o autor acredita que, da mesma forma que os conceitos 

científicos aprendidos na escola modificam os conceitos espontâneos adquiridos de 

forma espontânea, e que estes, por sua vez, também interferem no desenvolvimento 

dos conceitos científicos, também o conhecimento da LM adquirido 

espontaneamente auxilia a compreensão dos aspectos formais da LE. 

 Verificar se tais ideias se confirmam no exercício docente durante o processo 

de ensino e aprendizagem é, em sentido amplo, a motivação de nossa pesquisa, 

pois acreditamos que tal averiguação será muito útil aos professores no processo de 

ensino de línguas.  

Para realizar os objetivos propostos, a pesquisadora ministrou uma aula 

programada sobre a utilização dos pronomes pessoais átonos em LE² a 33 alunos 

de um Curso Superior de Ciências Militares, os quais se encontram no Nível B2, de 

acordo com o Marco Comum Europeu, e em seguida aplicou um questionário 

mediante o qual foram analisadas as respostas dos alunos com a finalidade de 

colher alguns dados acerca das estratégias cognitivas utilizadas por eles. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Taubaté que tem a finalidade de defender os interesses dos 

sujeitos de pesquisa em sua integridade e dignidade, contribuindo para o 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. O número do processo 

gerado pelo Comitê é 194/11. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, além da Introdução e 

Conclusão. 
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Na Introdução, iniciamos a discussão em torno dos saberes concernentes à 

prática pedagógica, em seguida delimitamos o tema, problematizamos a pesquisa, 

apresentamos os objetivos do estudo e finalmente a estrutura e organização da 

dissertação. 

O primeiro capítulo, denominado “Fundamentação Teórica” refere-se à 

literatura que embasa o trabalho. Mais especificamente discutimos os seguintes 

pontos: (a) o processo de construção da linguagem; (b) o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores, (c) o papel da escola para o desenvolvimento dos 

conceitos científicos, (d) a tomada de consciência dos aspectos formais da língua 

através do ensino sistemático da gramática; (e) a aquisição e/ou aprendizagem da 

Língua estrangeira (LE); (f) o papel da Língua Materna (LM) na aprendizagem da LE, 

à luz dos autores: Vigotski (2001), Oliveira (1997), Silva (2010), Castro (2002), entre 

outros. 

O segundo capítulo, denominado “A Aquisição da Língua Espanhola (LE²)”; 

trata os seguintes assuntos: (a) a história do ensino da LE² no Brasil; (b) o 

MERCOSUL; (c) os principais materiais utilizados para o ensino de LE; (d) os 

métodos/abordagens mais conhecidos para a aprendizagem de LE; (e) as 

estratégias utilizadas na pesquisa para a aprendizagem de LE², possibilitando um 

maior conhecimento sobre os assuntos referentes à Língua Espanhola. 

O terceiro capítulo, denominado “Metodologia da pesquisa”, discutimos a 

didática aplicada, o contexto, os participantes, a pesquisa por meio de questionário, 

os participantes, e os procedimentos de análise dos dados. 

O quarto capítulo, denominado “Apresentação e discussão dos resultados”, 

expomos a discussão dos dados. 

 Nas Conclusões, retomamos o objeto de estudo e refletimos acerca das 

revelações presentes na pesquisa, relacionando-as aos objetivos perspectivados. 

Com efeito, as constatações foram, dentre outras, que a LM sistematizada é uma 

estratégia para a aprendizagem de aspectos formais da LE. Ainda constatamos que 

o aprendiz da língua estrangeira se beneficia do desenvolvimento da língua materna, 

e o inverso também ocorre neste aprendizado. 
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CAPÍTULO 1 O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM, 

SEGUNDO VYGOTSKY 

Neste capítulo, exporemos os principais fundamentos teóricos deste estudo. 

Ao analisar o processo de constituição do conhecimento dentro da perspectiva 

vygotskyana, analisaremos: (a) o processo de construção da linguagem; (b) o 

desenvolvimento dos processos mentais superiores, (c) o papel da escola para o 

desenvolvimento dos conceitos científicos, (d) a tomada de consciência dos 

aspectos formais da língua através do ensino sistemático da gramática; (e) a 

aquisição e/ou aprendizagem da Língua estrangeira (LE) e (f) o papel da Língua 

Materna (LM) na aprendizagem da LE. 

1.1 O Processo de Construção da Linguagem 

Falar em linguagem é nos remetermos a uma discussão complexa, pois há 

diversas pesquisas realizadas neste campo que buscam compreender e explicar a 

construção da origem da linguagem e o seu desenvolvimento ao longo dos anos. 

Entre os estudiosos que buscam analisar a linguagem, destacamos Vigotski (1998), 

que, em seus estudos procurou investigar a gênese do pensamento e da linguagem 

para observar como estes constituem o ser humano em sua relação com o mundo. 

Vigotski (2001) buscou fundamentar seus estudos sobre o funcionamento 

intelectual humano e sugere os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da 

natureza do individuo. O autor enfatiza o processo histórico-social e o papel da 

linguagem no desenvolvimento do ser humano. 

Para Vigotski (2001) os fenômenos psicológicos só podem ser abordados 

em sua essência se tomados no seu processo de origem e desenvolvimento, por 

isso utilizou a “análise em unidades” (VIGOTSKI,1998, p.5) para realizar suas 

investigações. Daí ter como foco o significado da palavra, já que este constitui, 

segundo o autor, a “unidade” do pensamento verbal. 

Vigotski (1998, p. 190) conclui que: 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo vivo; o 
pensamento nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de 
pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por 
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palavras permanece uma sombra. A relação entre eles não é, no 
entanto, algo já formado e constante; surge ao longo do 
desenvolvimento e também se modifica. [...] As palavras 
desempenham um papel central não só no desenvolvimento do 
pensamento, mas também na evolução histórica da consciência 
como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência 
humana. 

O homem somente poderá ser estudado em sua completude quando forem 

considerados os aspectos biológicos e sociais, já que o homem é da espécie 

humana e participante de um processo histórico. Todo homem faz parte desta 

mesma espécie e isso o torna um ser biológico que partilha de uma herança 

genética que o define como ser humano; mas o homem, como ser social, 

desenvolve a linguagem e interpreta estímulos provenientes do meio (e por meio 

entenda-se algo muito amplo que envolve cultura, sociedade, práticas e interações). 

Vigotski (2001) diferencia o homem do animal, pois o animal adapta-se à 

natureza externa sem tentar modificá-la, já o homem tenta interferir na natureza, 

para que ela sirva a seus propósitos. Essa é uma das distinções essenciais 

existentes entre o homem e os outros animais. 

Para entendermos o que isso significa e relacionarmos esta afirmativa à 

gênese do pensamento verbal, devemos compreender que o homem possui a 

capacidade de representar a realidade através de símbolos, pois só podemos 

imaginar o que conseguimos conceituar. O signo é a linguagem simbólica 

desenvolvida pela espécie humana para estabelecer uma relação de mediação do 

homem e a realidade. Por exemplo, quando escutamos a palavra mesa nos 

remetemos ao objeto concreto mesa sem necessitarmos estar diante do objeto ou 

de apontá-lo para imaginá-lo, porque temos a representação mental deste objeto em 

nosso cérebro. 

De acordo com Oliveira (1997), o homem utiliza signos como instrumentos 

psicológicos ao longo de toda a sua história em diversas situações como uma forma 

de ser auxiliado em tarefas que necessitem de memória ou atenção, pois os signos 

são interpretáveis como uma representação de algo real existente e podem referir-se 

a elementos ausentes do espaço e do tempo presentes. 
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É importante salientar que a linguagem possibilita essa conceituação da 

realidade, e que a palavra é o sistema mais eficiente para esta mediação. 

Vigotski (1998, p. 7) afirma: 

Na ausência de um sistema de signos, linguísticos ou não, somente 
o tipo de comunicação mais primitivo e limitado torna-se possível. A 
comunicação por meio de movimentos expressivos, observada 
principalmente entre os animais, é mais uma efusão afetiva do que 
comunicação. Um ganso amedrontado, pressentindo subitamente 
algum perigo, ao alertar o bando inteiro com seus gritos não está 
informando aos outros aquilo que viu, mas antes contagiando-os com 
seu medo. 

Assim segundo o autor, o significado da palavra evidencia a relação entre o 

pensamento e a fala. A articulação da palavra (suporte acústico) e seu conteúdo, 

fazem com que o ser humano produza signos que representam conceitos que, por 

sua vez, são produtos do pensamento generalizante. Desta forma, uma palavra não 

se refere a um objeto isolado, mas a um grupo ou classe de objetos. Trata-se, 

portanto, de um conceito. Uma palavra que não possua nenhum tipo de significado é 

um som vazio. É apenas um exercício sonoro, sem significado. 

Oliveira (1997, p. 36) observa: 

Quando um indivíduo aprende, por exemplo, o significado de 
“cavalo”, esse conceito, internalizado pelo indivíduo e compartilhado 
pelos outros usuários da língua portuguesa, passa a ser uma 
representação mental que serve como signo mediador na sua 
compreensão do mundo. 

Cabe-nos esclarecer que o progresso da fala não é paralelo ao progresso do 

pensamento. Sob essa perspectiva, Vigotski (2001) exemplifica as raízes pré-

intelectuais da fala, como o choro ou balbucio da criança. Estes não possuem 

nenhuma relação com a evolução do pensamento, porém por volta dos dois anos de 

idade, as linhas da evolução do pensamento e da fala se encontram, e o 

pensamento torna-se verbal, e a fala racional. 

Vimos, segundo Oliveira (1997), que a palavra que conceitua o objeto 

“cavalo” fará com que todos os indivíduos que conheçam este signo compartilhem a 

mesma ideia, não necessitando de um contato direto com o animal. Os conceitos 

são construídos através da cultura internalizada pelo individuo no seu processo de 

desenvolvimento. Um conceito pode ser definido como a soma de atributos e 
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características de elementos encontrados no mundo real, a qual possibilita a 

categorização, tornando a realidade compreensível ao intelecto humano. 

Vigotski (1998, p. 70) aponta que: “Na formação de conceitos, esse signo é a 

palavra, que em principio tem o papel de meio na formação de um conceito e, 

posteriormente, torna-se o seu símbolo”. Para o autor, a linguagem é um sistema 

simbólico, portanto faz parte de um grupo cultural e social. Pode-se dizer que o 

homem necessita da linguagem para organizar e categorizar o mundo sensível em 

sua mente. E esta organização só lhe é possível mediante a palavra. Em outros 

termos o homem é capaz de ver o mundo e operar sobre ele quando consegue 

interpretá-lo mediante conceitos que representam os objetos. Esses conceitos são 

representados pelas palavras. Em síntese, pode-se dizer que a linguagem verbal é o 

sistema mais eficiente de representar a realidade. 

1.2 O desenvolvimento dos processos mentais superiores 

Para compreendermos melhor a utilização do uso dos signos pela espécie 

humana, devemos esclarecer como ocorre a utilização das marcas externas que se 

transformam em processos internos de mediação. Este processo de internalização e 

a utilização de sistemas simbólicos é essencial para o desenvolvimento dos 

processos mentais superiores. 

Segundo Oliveira (1997) Vigotski (2001) acreditava que os processos 

mentais superiores são os processos cognitivos de percepção, atenção, memória 

voluntária, linguagem e pensamento utilizados de forma consciente. Ou seja, 

necessitamos, como seres humanos, da mediação simbólica para sermos capazes 

de refletir sobre o mundo e as atividades que desenvolvemos ao longo de nossas 

vidas. As funções mentais superiores são especificamente humanas e são 

estabelecidas através do desenvolvimento que não é unicamente biológico, mas, 

sobretudo, cultural. Além disso, o processo de internalização de formas culturais de 

comportamento implica que a atividade psicológica seja reconstruída tendo como 

base as operações com signos. 

Ainda a respeito das idéias de Vigotski, Oliveira (1992, p. 79) pontua que: 

As funções psicológicas superiores, principal objeto do interesse de 
Vygotsky, referem-se a processos voluntários, ações 
conscientemente controladas, mecanismos intencionais. Essas 
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funções tipicamente humanas e, no desenvolvimento do indivíduo da 
espécie humana, aparecem tardiamente; são funções que 
apresentam o maior grau de autonomia em relação aos fatores 
biológicos do desenvolvimento, sendo, portanto, claramente um 
resultado da inserção do homem num determinado contexto sócio-
histórico. 

Isso significa que o grupo cultural em que o indivíduo se desenvolve lhe 

fornece formas para a organização e percepção do real. Trata-se de um processo 

essencial para tornar possível atividades psicológicas voluntárias, intencionais e 

controladas pelo próprio indivíduo. 

Neste sentido, são as linguagens que realizam a mediação entre o homem e 

sua cultura. A autora observa que, Vigotski (2001) acredita que os processos de 

mediação também sofrem transformações ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo, isto é, os processos mediados vão sendo construídos ao longo do 

desenvolvimento, não estando ainda presentes nas crianças. Ao longo da evolução 

da espécie humana e do desenvolvimento de cada indivíduo, o homem passou a 

utilizar as psicologias que regularão seu comportamento, marcas externas 

socioculturais de comportamento para formar processos internos. Este mecanismo é 

chamado de processo de internalização. 

Vigotski (2001) acredita que, a cultura não é estática, e o ser humano não se 

submeta a ela de modo submisso. Existe sim um constante processo de recriação e 

reinterpretação de informações e conceitos culturais que caracterizam. O homem, ao 

tomar posse do material cultural adquirido e torná-lo seu, passa a utilizá-lo como 

instrumento pessoal de pensamento e ação. Dessa forma, o processo de 

internalização, que corresponde à própria formação da consciência, envolve a 

construção de sujeitos único e singulares em sua relação com o mundo e com as 

pessoas. 

1.3 O papel da escola para o desenvolvimento dos conceitos científicos 

Para Vigotski (2001), o desenvolvimento cognitivo incluía o efeito da 

instrução escolar formal porque, por meio desta, ocorre o desenvolvimento dos 

conceitos científicos do pensamento. Para entendermos o que isso significa, é 

preciso esclarecer o que Vigotski denominou de desenvolvimento dos conceitos 

científicos e dos cotidianos. Para o autor, um conceito espontâneo é formado pela 
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criança ao interagir com o mundo real e ao nomear estes aspectos da realidade 

através de palavras que representem categorias culturalmente já estabelecidas pelo 

grupo, pois o universo de significados que ordena o real em conceitos são 

nomeadas por palavras da língua desse grupo cultural. Neste sentido, os conceitos 

espontâneos são desenvolvidos no decorrer da atividade prática da criança, de 

acordo com suas interações sociais cotidianas. Por exemplo, a criança, ao se 

deparar com um animal, aprende a nomeá-lo com uma determinada palavra, a qual 

também é um conceito. 

Silva (2010, p. 13) nos oferece um exemplo para esclarecer tal 

desenvolvimento: 

Por exemplo: ao apontar um animal, a criança ouve a palavra “gato”. 
Aos poucos, ela compreende que tal palavra não denomina apenas 
aquele animal em particular, mas todos os animais que apresentam 
as mesmas características gerais, as quais permitem distinguir o gato 
dos outros animais. Forma-se, assim, um conceito que lhe permitirá 
inclusive não só discernir o gato dos outros animais, mas ainda 
identificar como “gato” qualquer animal cujas diferenças de raça não 
chegam a descaracterizá-lo como um ente da espécie. 

O mesmo poderá ocorrer com objetos, eventos e situações que façam parte 

de sua rotina. Entretanto, a criança apreendeu esse conceito mediante a experiência 

cotidiana, mas não é capaz de defini-lo com palavras. Isso ocorrerá bem mais tarde. 

Vigotski (1998, p. 134-135) afirma: 

A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos 
relativamente tarde: a capacidade de defini-los por meio de palavras, 
de operar com eles à vontade, aparece muito tempo depois de ter 
adquirido os conceitos. Ela possui o conceito (isto é, conhece o 
objeto ao qual o conceito se refere), mas não está consciente do seu 
próprio ato de pensamento. O desenvolvimento de um conceito 
científico, por outro lado, geralmente começa com sua definição 
verbal e com o próprio conceito, cuja existência na mente da criança 
tem início a um nível que só posteriormente será atingido pelos 
conceitos espontâneos. 

Por outro lado, segundo Vigotski, os conceitos científicos são aqueles 

adquiridos por meio do ensino, como parte de um sistema organizado de 

conhecimentos, ao qual as crianças são submetidas. Trata-se de processos 

deliberados de instrução que são desenvolvidos em situações formais de ensino-

aprendizagem, tal como na escola. Os conceitos científicos são caracterizados por 
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alto grau de generalidade e por sua relação com objetos, a qual é mediada por 

outros conceitos. No entanto, o desenvolvimento destes conceitos depende e se 

constrói a partir de um conjunto já existente de conceitos espontâneos. Para a 

criança ser capaz de absorver um conceito científico, é preciso haver um conceito 

espontâneo correlato disponível em sua mente. 

Isso significa que o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e dos 

conceitos científicos se influenciam mutuamente e se inter-relacionam, pois a 

criança pode apreender o conteúdo com a sua definição verbal, mas poderá 

necessitar de correlacioná-la com suas experiências. Caso contrário, o conceito 

científico pode configurar-se apenas como uma verbalização vazia, destituído de 

significação. 

Na escola, a criança aprende de maneira sistematicamente organizada o 

conceito que ela desenvolveu espontaneamente. 

Segundo Vigotski (1998, p. 107): 

Acreditamos que os dois processos – o desenvolvimento dos 
conceitos espontâneos e dos conceitos não-espontâneos – se 
relacionam e se influenciam constantemente. Fazem parte de um 
único processo: o desenvolvimento da formação de conceitos, que é 
afetado por diferentes condições externas e internas, mas que é 
essencialmente um processo unitário, e não um conflito entre formas 
de intelecção antagônicas e mutuamente exclusivas. O aprendizado 
é uma das principais fontes de conceitos da criança em idade 
escolar, e é também uma poderosa força que direciona o seu 
desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu 
desenvolvimento mental. 

 Se voltarmos ao exemplo da palavra “gato”, vemos que a criança foi capaz de 

categorizar o gato dentro de um sistema, ou seja, o gato não é apenas um animal 

mamífero, felino, carnívoro, vertebrado, que costuma miar e ronronar. Esta palavra 

nos é apresentada mediante suas características, dentro de um sistema organizado, 

por meio do qual a criança começa a diferenciar o gato de outras espécies por estas 

possuírem características diversas. A criança somente será capaz de aprender a 

organizar as palavras em sistemas mediante os conceitos científicos. Os conceitos 

científicos fazem com que os conceitos espontâneos sejam organizados em um 

sistema. Dessa forma, a criança poderá operar os conceitos de maneira consciente 

e intencional. Vigotski acredita que a instrução formal e sistemática desempenha um 
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papel fundamental na consciência da criança acerca de seus próprios processos 

mentais. 

 Moll (1996, p. 246) afirma:  

No caso ideal, os conceitos científicos eventualmente adquirirão 
significados concretos para a criança, e os conceitos espontâneos, 
com o passar do tempo, tornar-se-ão racionais e acessíveis às suas 
estratégias verbais conscientes e volitivas. Ambos os tipos de 
conceito serão usados de formas similares. Este desenvolvimento 
ideal não é inevitável, com certeza, dependendo das características 
da instrução. 

 Para Vigotski (2001), a experiência na escola propicia o desenvolvimento 

mental da criança de maneira impactante e transformadora, pois a atenção 

voluntária e a memória lógica são formadas. Tais capacidades não ocorrem no 

desenvolvimento dos conceitos espontâneos. 

 Daniels (2003, p. 73) pontua que: 

A formação dos conceitos desenvolve-se simultaneamente de 
duas direções: da direção do geral e (da direção) do particular 
[...] o desenvolvimento de um conceito científico começa com a 
definição verbal. Como parte de um sistema organizado, essa 
definição verbal descende ao concreto, aos fenômenos que o 
conceito representa. Já o conceito cotidiano tende a se 
desenvolver fora de todo sistema definido; tende a ascender 
para a abstração e a generalização [...] a fraqueza do conceito 
cotidiano está em sua incapacidade para abstração, na 
incapacidade da criança em operar com ele de maneira 
voluntária [...] a debilidade do conceito científico reside em seu 
verbalismo, em sua insuficiente saturação de concretude. 

 O autor via no desenvolvimento dos conceitos científicos um conjunto de 

princípios gerais que invadem toda a instrução institucionalizada ou formal. A 

atenção consciente e a volição, em contraste com a natureza espontânea dos 

conceitos cotidianos. A instrução escolar faz com que a criança aprenda a definir 

termos, mesmo quando o referente do termo seja aprendido apenas vagamente. O 

processo de ensino-aprendizagem que ocorre na escola propicia o acesso dos 

membros imaturos da cultura letrada ao conhecimento construído e acumulado pela 

ciência e a procedimentos metacognitivos. 

 Neste sentido, grupos culturais que não dispõem da ciência como forma de 

construção de conhecimento não tem acesso aos chamados conceitos científicos, 
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assim os membros desses grupos baseiam-se em conceitos espontâneos, gerados 

nas experiências pessoais e situações concretas. Seu processo de formação de 

conceitos não inclui a atividade mediada e metacognitiva típicas de uma exposição 

sistemática ao conhecimento estruturado da ciência. 

1.4 A Tomada de Consciência dos Aspectos Formais da Língua através do Ensino 

Sistemático da Gramática 

 Vimos até agora como Vigotski entende o desenvolvimento dos conceitos 

espontâneos e científicos. Podemos relacionar esta concepção do autor com o 

aprendizado da língua materna. A criança inicialmente aprende a língua ouvindo os 

indivíduos de seu meio social e, aos poucos, ela vai intuindo as regras, observando 

as diferenças nas conjugações dos verbos, na utilização dos pronomes e de várias 

ocorrências linguísticas. 

Vigotski (2001) atribui à instrução formal escolar grande importância para a 

conscientização da criança acerca de seus próprios processos mentais. Isso ocorre 

porque o aprendizado escolar desenvolve os conceitos científicos, e a criança passa 

a conseguir conscientemente dominar o sistema de fala e escrita. 

É interessante observar que o autor, ao discorrer sobre o desenvolvimento 

dos conceitos científicos, aborda a questão da gramática. À medida que a criança 

começa a aprender a gramática, começa a dominar o sistema de sua língua materna 

de maneira voluntária e consciente. Para compreendermos o aprendizado da 

gramática no indivíduo, devemos nos reportar à fala e à escrita como sistemas 

diferentes. A escrita exige uma ação diferente da fala, pois, ao falar, emite sons que 

inicialmente são inconscientes de suas operações mentais; já na escrita, ela terá 

que tomar conhecimento da estrutura de cada palavra que deve ser estudada e 

memorizada anteriormente. Na escrita, as palavras deverão ser dispostas em uma 

sequência para formar uma frase que se torne inteligível para o leitor. 

 Vigotski (2001) aborda a questão do ensino da gramática na escola, apesar 

de, naquela época, no início do século XX, na União Soviética muitos fossem 

contrários a isto, por acreditarem que, ao contrário de outras matérias escolares, a 

gramática não ensina novas habilidades à criança, pois esta já é capaz de conjugar 

e declinar verbos antes de entrar na escola. Por esse motivo, chegaram até a pensar 
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na possibilidade de abolir esta disciplina. Vigotski contesta tal ideia, alegando que a 

criança antes de entrar na escola, domina a gramática da sua língua materna, mas 

esse domínio é inconsciente, adquirido de forma estrutural, tal como a composição 

fonética das palavras. A criança poderá usar um tempo verbal correto em uma frase, 

mas não saberá declinar ou conjugar uma palavra quando solicitado. Com o ensino 

de gramática na escola, ela poderá adquirir novas formas gramaticais ou sintáticas e 

tornar-se realmente consciente do que está fazendo e aprende a usar suas 

habilidades conscientemente. 

 Vigotski (1998, p. 125-126) afirma que: 

Se pedirmos a uma criança pequena que produza uma combinação 
de sons, sc por exemplo, descobriremos que a articulação deliberada 
é extremamente difícil para ela; entretanto, dentro de uma estrutura, 
como, por exemplo, na palavra Moscou, ela pronuncia os mesmos 
sons com facilidade. O mesmo é válido para a gramática. A criança 
usará o tempo verbal correto numa frase, mas não saberá declinar 
ou conjugar uma palavra quando isso lhe for pedido. Ela pode não 
adquirir novas formas gramaticais ou sintáticas na escola, mas, 
graças ao aprendizado da gramática e da escrita, realmente torna-se 
consciente do que está fazendo e aprende a usar suas habilidades 
conscientemente. 

 Neste exemplo, vemos como o falante poderá entender sua língua através de 

um sistema organizado, lógico e coerente que o ensino da gramática lhe permite. 

Torna-se possível a reflexão sobre o seu uso e a importância no desenvolvimento 

mental da criança.  

 Silva (2010, p. 8) pontua a importância da gramática para a adequação da 

linguagem na escrita dos diversos gêneros: 

Podemos inferir que o mesmo ocorre quando se trata de adequar a 
linguagem às exigências de determinados gêneros, sobretudo aos 
que demandam a escrita formal. Quando é preciso empregar o 
padrão culto da língua, o aluno deve saber discernir as construções 
linguísticas consideradas formais daquelas que são vistas como 
informais. Para desempenhar tal tarefa, pautar-se apenas no 
conhecimento intuitivo não parece ser satisfatório, visto que o 
domínio da norma-padrão repousa fundamentalmente no 
conhecimento das regras concernentes a essa variante. 

 Inicialmente, o aluno aprende as regras gramaticais de maneira artificial, aos 

poucos, ele consegue relacionar os conceitos científicos aos conceitos espontâneos. 
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Ocorrendo a tomada de consciência dos aspectos formais da língua, os conceitos 

científicos apoiam-se em conceitos espontâneos correlatos na aprendizagem. 

 Silva (2010, p. 16-17) afirma que: 

Pensar “sobre” a língua, verbalizar os fatos linguísticos, sendo capaz 
de generalizar as regras, de discriminá-las e reconhecê-las, são 
operações que assinalam a tomada de consciência, a qual permitirá 
ao aluno operar suas habilidades linguísticas conscientemente. [...] 
Torna-se evidente que adquirir consciência das próprias habilidades 
é o fator que permite dominá-las, ou seja, o aluno poderá decidir 
conscientemente as construções sintáticas a serem utilizadas no 
texto, e este, por sua vez, deverá estar de acordo com as demandas 
sociais. Ora, saber empregar a norma-padrão, cujo conhecimento é 
exigido socialmente, implica a obediência a certas regras, e isso 
pressupõe atenção voluntária e escolhas conscientes. Do mesmo 
modo, a transgressão às regras com o intuito de primar pela 
expressividade (sobretudo em textos literários) também exige 
operações conscientes e deliberadas. Então, se a gramática 
corrobora a tomada de consciência e, consequentemente, a 
competência lingüística, por que decidir não ensiná-la? 

 Por esse prisma, o ensino da gramática favorece que o aluno tome 

consciência da estrutura de sua língua e que possa adequá-la de acordo com grupo 

social, faixa etária ou situacional. 

 Passamos, a seguir, a examinar a aprendizagem de LE. 

1.5 A aquisição e/ou Aprendizagem da Língua Estrangeira (LE) 

Vimos que a aquisição da linguagem foi um dos instrumentos que 

possibilitou ao homem o salto qualitativo e as funções psicológicas superiores na 

sua evolução. A palavra é o microcosmo do pensamento e o sistema mais eficiente 

para representar a realidade de maneira simbólica, por isso a aquisição da língua 

materna é tão importante para o indivíduo. 

Observamos que Vigotski aborda as questões entre pensamento e linguagem, 

referindo-se à língua materna, pois cada palavra significa um conceito ou uma 

generalização que é um ato do pensamento do individuo. 

Vimos ainda que, com a aprendizagem da gramática, o individuo é capaz de 

organizar e planejar de maneira intencional o que ele pretende dizer. Vigotski (2001) 

afirma ainda que o desenvolvimento do conceito científico depende da existência de 
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um conceito espontâneo correlato. No aprendizado de uma língua estrangeira, a 

língua materna pode servir de conceito espontâneo correlato para a nova aquisição 

da LE. 

O aprendizado da língua materna ou o aprendizado da língua estrangeira 

sistemático oferecido pela escola possibilita a consciência das características 

formais relativas à fonética, morfologia ou sintaxe, e ambas podem se auxiliar 

mutuamente. 

Quando aprendemos uma língua estrangeira, o processo desde o inicio é 

consciente, pois já temos como correlata a estrutura de nossa língua materna. 

Recorremos ao conhecimento formal da LM para aprendermos a nova língua. Se 

não dispuséssemos de tal conhecimento sobre nossa LM, teríamos que aprender a 

LE apenas intuitivamente, como aprendemos na infância a LM. 

Silva (2010, p. 15-16) afirma que: 

Na língua estrangeira, os aspectos que demandam certa consciência 
das formas gramaticais desenvolvem-se antes da fala espontânea. 
No entanto, o êxito no processo de aprendizagem da língua 
estrangeira dependerá da maturidade que o aluno apresenta em sua 
própria língua. Em contrapartida, o aprendizado da língua estrangeira 
favorecerá o aprendizado dos aspectos gramaticais de sua língua 
materna. 

Como já citamos anteriormente, o processo de aprendizagem da 

criança/individuo inicia-se na família, sendo os pais os primeiros educadores. Na 

escola, a interação entre professores e alunos influenciam a aprendizagem, e o 

aprendiz passa a organizar o seu aprendizado e a desenvolver-se mentalmente e 

psicologicamente. Do mesmo modo, para ocorrer o aprendizado de uma língua 

estrangeira o aprendiz precisa ter certo grau de maturidade na língua materna, o que 

facilitará a apropriação de significados pelos indivíduos. Quanto mais conhecer a 

sua língua materna, poderá fazer mais associações entre as línguas. 

1.6 O papel da Língua Materna (LM) na aprendizagem da LE 

Verificamos que, como em qualquer aprendizado, a língua materna 

aprendida na escola mediante a instrução formal permite ao aluno a compreensão 

de uma língua como um sistema ordenado e o auxilia no aprendizado de uma língua 

estrangeira. 
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Vigotski (2007, p. 103): 

o aprendizado adequadamente organizado resulta em 
desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 
acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e 
universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas 
culturalmente organizadas e especificamente humanas. 

Vigotski (2001) afirma que o aprendiz da língua estrangeira se beneficia do 

desenvolvimento da língua materna, o inverso também é verdadeiro, pois a 

possibilidade de o aprendiz remeter-se à sua língua materna ao observar 

semelhanças ou diferenças na língua estrangeira que está aprendendo é muito 

grande, já que, ao aprendermos a gramática na escola, correlacionamos os nossos 

conhecimentos espontâneos aos conhecimentos científicos. 

Segundo Silva (2006), “(...) o aprendizado de uma nova língua facilitará o 

aprendizado dos aspectos gramaticais de sua língua materna”. O aluno que adquiriu 

consciência das regras e construções sintáticas a serem utilizadas coerentemente 

no texto ou de acordo a situação social exigida, terá facilidade no aprendizado da 

língua estrangeira e poderá adquirir maior conhecimento da estrutura de sua língua 

materna. 

 Castro (2003, p. 73) afirma que há uma dependência mútua entre os 

processos de desenvolvimento da LM e da LE, enquanto a LE leva “à consciência 

das operações linguísticas” da LM, a maturidade da LM é crucial na aprendizagem 

da LE.  

Castro (2002) comenta que: 

o aluno iniciante enfrenta uma verdadeira desorientação no que diz 
respeito aos aspectos linguísticos, semânticos, e sociolinguísticos da 
língua que está aprendendo que constituem uma barreira que ele 
deverá romper. Nesse processo, ele frequentemente recorre ao 
sistema linguístico da LM para processar e produzir a segunda língua 
e se apoia amplamente em processos cognitivos desenvolvidos ao 
longo da aprendizagem daquela língua. 
 

 A autora enfatiza que inicialmente a LM apoia o aprendizado da LE, 

corroborando a teoria vygotskyana que afirma que o aprendizado da língua 

estrangeira pode beneficiar o desenvolvimento da LM, pois a possibilidade de o 
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aprendiz observar as semelhanças e diferenças entre elas no aprendizado é 

enorme. 
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CAPÍTULO 2 A AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESPANHOLA (LE²) 

Neste capítulo, exporemos as principais estratégias empregadas para a 

aquisição da Língua Espanhola (LE²) utilizadas por professores brasileiros. Ao 

analisar este processo para a aprendizagem desta nova língua, devemos 

compreender: (a) a história do ensino da LE² no Brasil; (b) o MERCOSUL, (c) os 

principais materiais utilizados para o ensino de LE, (d) os métodos/abordagens mais 

conhecidos para a aprendizagem de LE e (e) as estratégias utilizadas na pesquisa 

para a aprendizagem de LE². 

2.1 A história do ensino da LE² no Brasil 

A língua espanhola ou “espanhol” originou-se do Latim vulgar, assim como a 

língua portuguesa, e recebeu o nome inicialmente de Castellano (Castelhano), por 

ocasião da residência dos reis da Espanha em Castilla (Castela). 

No final do século XV, com as novas conquistas de territórios dos espanhóis, 

a língua expandiu-se pela América e sofreu muitas modificações. Estas ocorreram 

por questões geográficas, culturais e sociais de cada região, pelo contato com 

outros povos e, ainda, pelas peculiaridades dos seus próprios falantes. 

O espanhol com toda a sua variedade tornou-se a língua materna de países 

como: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, 

República Dominicana, Uruguai, Venezuela, além de língua oficial na Guiné 

Equatorial (por ter sido colônia Espanhola na África), Filipinas (por ter sido colônia 

espanhola na Ásia) e na Espanha. 

A língua espanhola hoje é considerada a terceira língua mais falada no 

mundo e não se limita apenas aos falantes de língua materna. Esse número cresce 

a cada ano pela quantidade de indivíduos que aprendem o idioma como uma língua 

estrangeira. 

No Brasil, a proximidade com as fronteiras de países hispanofalantes e o 

aumento das relações comerciais impulsionadas pelo MERCOSUL, levaram o 

governo brasileiro a introduzir a língua espanhola como oferta obrigatória nas 
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escolas, através da Lei nº 11.161, em 05 de agosto de 2005, lei sancionada pelo ex-

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. 

Neste período, os professores, que eram poucos, deparavam-se com a falta 

de material didático nas escolas para o ensino desta nova disciplina. 

 Junger (2005, p. 44) ressalta que: 

Os pontos de contato (léxico e estruturas morfossintáticas) entre o 
espanhol e português favorecem também uma aproximação mais 
imediata ao idioma estrangeiro por parte de nossos alunos, 
permitindo desde muito cedo o acesso a textos retirados de 
documentos de uso cotidiano de hispanofalantes, com certo grau de 
complexidade. Isso pode gerar com frequência uma motivação extra 
para os aprendizes, que conseguem “fazer coisas” com a língua 
aprendida ainda em estágios iniciais de aprendizagem. 

 Aos poucos, vários materiais foram produzidos para o ensino de espanhol 

para brasileiros. 

 Nos dias atuais, o componente curricular Língua Espanhola integra o currículo 

do Ensino Médio das escolas públicas e privadas de todo país, seja esse 

componente curricular de matrícula facultativa para o aluno, seja de matrícula 

obrigatória, caso a comunidade escolar opte pela Língua Espanhola como disciplina 

obrigatória para o aluno, que poderá ser enriquecido com novas oportunidades 

culturais e pessoais. 

2.2 O MERCOSUL 

 O MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) é um acordo feito entre países da 

América do Sul com o objetivo principal de criar uma maior integração de suas 

economias e melhorar assim a vida de seus habitantes. Mediante este acordo, os 

países podem fazer negócios para aumentar o comércio entre eles. Também lhes 

permite se desenvolver e fortalecer seus interesses no mundo. Os países unidos 

conseguem comprar e vender mais produtos em outros países do mundo. 

 Os países integradores deste Mercado são: a República Argentina, a 

República Federativa do Brasil, a República do Paraguai, a República do Uruguai e 

a República Bolivariana da Venezuela. O Estado Plurinacional da Bolívia solicitou 
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seu ingresso no MERCOSUL, e a partir de dezembro de 2012, se encontra em 

processo de adesão.  

 Os idiomas oficiais estabelecidos no Protocolo de Ouro Preto, aprovado no 

ano 2004: são o espanhol e o português. Nesse sentido, toda a documentação e as 

normas aprovadas pelos órgãos do MERCOSUL se encontram disponíveis em 

espanhol e/ou português. 

 Verifica-se a necessidade da aquisição e o consequente domínio do espanhol 

como segunda língua para muitas pessoas que trabalham diretamente ou 

indiretamente para este Mercado no Brasil. 

2.3 Os principais materiais utilizados para o ensino de LE 

No processo de ensino aprendizagem de línguas estrangeiras, os materiais 

didáticos são muito importantes, pois têm como objetivo auxiliar e facilitar a 

aprendizagem desta nova língua. Estudos como os de Coracini (1999) e Ellis (1997) 

apontam para a necessidade de mais pesquisas que discutam a elaboração e 

objetivos desses materiais. 

Este trabalho define material didático como “qualquer instrumento que ajude a 

ensinar o aprendiz”. Dessa forma, podemos compreender que o conjunto de textos, 

imagens e recursos são materiais didáticos. 

O livro didático é a modalidade de material didático mais utilizado como 

instrumento pedagógico nas salas de aula de LE. A grande utilização do livro 

didático faz com que os demais materiais sejam considerados como auxiliares ou 

secundários. 

Coracini (1999, p. 17) afirma que: 

[...] como o ensino-aprendizagem de línguas tem sofrido de uma 
maneira ou de outra, a influência do LD2, era de se esperar que os 
linguistas aplicados lhe concedessem um espaço grande nos seus 
estudos e nas revistas da área. Cabe lembrar aqui que, não raro, o(s) 
livro(s) didático(s) corresponde(m) à única fonte de consulta e de 
leitura dos professores e dos alunos. 

                                                 
2
 A autora refere-se a livro didático pela sigla LD. 
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 O livro didático por gerações faz parte da cultura escolar como mediador na 

construção do conhecimento e em muitos locais passa a ser a única fonte de 

consulta. O livro pode ser impresso ou digital, e as maneiras de distribuição do 

conteúdo e suas abordagens podem partir de vários aspectos como pedagógicos, 

políticos, econômicos ou culturais. 

 Os livros didáticos utilizados para a aprendizagem de LE possuem quatro 

características segundo Kramsch (1988): (1) são orientados por princípios: utiliza-se 

do conhecimento mediante o modelo da teoria de linguagem adotado; (2) são 

metódicos: o conhecimento é dividido em itens e classificado, e o método é 

sequencial e cumulativo; (3) são autoritários: tudo existente no livro é a verdade; e 

(4) são literais. 

O autor ainda ressalta que o livro didático de língua estrangeira é o produto 

de cinco culturas: a cultura da língua ensinada, a cultura do aprendiz, a cultura do 

país onde o livro foi publicado, a cultura da sala de aula e a intercultura, ou seja, os 

estágios de aquisição da cultura da língua ensinada. 

Para Grigoletto (1999), o livro didático possui como características a 

repetição e a apresentação de conteúdos de maneira semelhante, pois a ordem e a 

linearidade buscam uma ordenação e unificação do aprendiz. 

Desta forma, compreendemos como o livro didático pode auxiliar e como a 

sua escolha pode interferir no aprendizado de uma nova língua. Nesta pesquisa, o 

livro escolhido para ministrar o conteúdo gramatical em LE² é de Adrián Fanjul e tem 

como título “Gramática de español Paso a Paso: con ejercicios (2005).” Essa obra 

aborda o conteúdo gramatical de maneira topicalizada, dividindo-se em 100 tópicos 

para o ensino das regras e estrutura do idioma espanhol. 

Neste sentido, tal livro está de acordo com o que acredita RIVERS (1975, p. 

80). Para o autor, o ensino da gramática de uma língua forma um conjunto de 

conteúdos acumulados linguisticamente e que “o conteúdo gramatical deve ser 

cuidadosamente graduado, de modo que o aluno progrida lentamente a partir do 

material já aprendido e praticado até chegar a conteúdos mais complexos que 

envolvam escolhas mais conscientes”. 
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Assim, entender os métodos/ abordagens utilizadas no aprendizado de LE, 

muitas vezes auxiliados pelo livro didático, é importante para a compreensão desta 

pesquisa. 

2.4 Os métodos/abordagens mais conhecidos para a aprendizagem de LE 

 Existem muitos métodos pelos quais podemos aprender uma nova língua. 

Para Leffa (1988), a palavra “método” passou a subdividir-se em “abordagem” por 

ser um termo mais abrangente e englobar os pressupostos teóricos acerca da língua 

e da aprendizagem. O método é mais restrito e pode estar contido dentro de uma 

abordagem mediante aplicação de regras para a seleção, ordenação e apresentação 

de itens linguísticos, como normas de avaliação e elaboração. 

 A busca pelo melhor método de aprendizagem de uma LE sempre foi o 

objetivo do professor. Ele almeja conseguir a atenção dos aprendizes, explicando o 

conteúdo, resumindo pontos necessários e esclarecendo as dúvidas. Para Chaudron 

(1988), os professores costumam: 

a) falar devagar para o aluno de LE compreender bem o seu discurso, 

b) utilizar pausas com frequência em suas falas, principalmente com alunos 

iniciantes, 

c) mudar a pronúncia empregando uma articulação mais clara ao estilo padrão do 

discurso, 

d) modificar o vocabulário substituindo palavras mais difíceis pelas mais utilizadas, 

e) modificar a gramática simplificando as estruturas gramaticais, 

f) modificar o discurso empregando repetições com finalidade de serem 

compreendidos. 

Desta forma, podemos concluir que os termos método e abordagem possuem 

significados diferentes, e explicaremos as abordagens de ensino-aprendizagem de 

LE mediante uma revisão fundamentada nas principais abordagens ao longo da 

história do ensino de línguas, buscando entender os processos de evolução na 

perspectiva de melhor promover esta aprendizagem nos alunos. 
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2.4.1 Abordagem Gramática-Tradução 

 Esta abordagem é conhecida como "método" tradicional ou clássico,e é a 

metodologia com mais tempo de uso na história do ensino de línguas. Atualmente 

continua sendo empregada, ainda que esporadicamente, com diversas adaptações e 

finalidades mais específicas. 

Essa abordagem consiste no ensino da segunda língua pela primeira, ou seja, 

é preciso conhecer a LM com as estruturas sintáticas que a compõem para realizar 

exercícios de tradução e versão de listas de palavras memorizadas. A informação 

necessária para construir uma frase, entender um texto ou apreciar um autor é dada 

através de explicações na LM do aluno. Alguns cursos de língua instrumental 

continuam a utilizar desta abordagem para alunos que desejam apenas ler textos em 

LE sem o aprofundamento de maiores conhecimentos sobre ela. 

Os exercícios orais de pronuncia são secundários, o mais importante são as 

estruturas gramaticais da língua incluindo suas exceções. A maioria das atividades 

da sala de aula está no livro-texto. 

Para Leffa (1998) o objetivo dessa abordagem é fazer com que o aluno 

contemple a cultura e literatura dos povos do idioma estudado, adquirindo 

consequentemente maior conhecimento de sua cultura e língua. 

2.4.2 Abordagem Direta 

 A Abordagem Direta (AD) surgiu como uma reação a abordagem anterior. Os 

criadores defendiam um ensino centrado em processos semelhantes aos que 

vivenciamos na LM, isto é, a comunicação realizada diretamente na LE. 

 As aulas eram introduzidas por gravuras, gestos e objetos com associação 

direta para focalizar a língua alvo. O princípio fundamental da AD é de que a LE se 

aprende através da pronúncia da LE. A LM nunca deve ser usada em sala de aula. 

O aluno deve aprender a "pensar na língua". Leffa (1988, p. 215) afirma que “não se 

deve recorrer nunca à tradução, o aluno deve pensar na língua”. 

A ênfase está na língua oral, mas a escrita pode ser introduzida já nas 

primeiras aulas. A técnica da repetição é usada para o aprendizado automático da 
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língua. Embora popularizada no começo do século XX em toda a Europa, essa 

abordagem acabou sendo abandonada já que não era permitida a comunicação em 

LM entre os professores e alunos Porém os professores, em sua maioria, não 

dominavam ao modalidade oral da LE. 

Leffa (1988) salienta que tal abordagem representa um avanço inquestionável 

para o ensino de línguas, pois se repensou o enfoque não somente no estudo, mas 

também na organização, na sistematização de materiais e no conjunto de 

procedimentos para encontrar um melhor caminho para o ensino e para a 

aprendizagem. 

2.4.3 Abordagem para a leitura 

 A Abordagem para a leitura considera que a habilidade oral é ineficiente nas 

aulas de LE. Leffa (1988) destaca que o objetivo do ensino de línguas passa a ser o 

gosto pela cultura e literatura dos idiomas estrangeiros estudados nas escolas 

secundárias americanas. 

 Segundo Richards e Rogers (1998), em 1929, foi realizado o estudo 

conhecido como “Informe Coleman”. O objetivo do estudo era demonstrar que 

somente através da leitura nas aulas de língua estrangeira seriam conquistados 

resultados satisfatórios. 

 Como não havia a importância da habilidade oral, os exercícios eram 

frequentemente escritos, e os vocabulários eram controlados com o objetivo de uma 

leitura rápida e silenciosa em textos curtos. A gramática era restrita ao essencial 

para a compreensão leitora, com ênfase nas construções sintáticas mais simples. 

 Chagas (1979, p.420) critica esta abordagem quando afirma que: 

Há uma interdependência tão íntima dos quatro aspectos 
instrumentais do ensino dos idiomas - ouvir, falar, ler e escrever que 
nenhum deles poderá ser atingido isoladamente, sem que se dê justo 
relevo aos demais. Treinados exclusivamente para a leitura, os 
escolares americanos terminaram por não aprender nem mesmo a 
ler. Não se altera impunemente a ordem natural das coisas. 

O objetivo principal da Abordagem para Leitura (AL) era desenvolver a 

habilidade da leitura. Para isso, o vocabulário era considerado essencial. Nas 

primeiras lições era cuidadosamente controlado, uma média de seis palavras novas 
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por página, baseadas em estatísticas de frequência. Os questionários 

predominavam com exercícios escritos, e a gramática era muito restrita, com a mera 

finalidade da compreensão da leitura. 

O ponto mais criticado nesta abordagem foi a ênfase dada a uma só 

habilidade para fins específicos. 

Gatenby (1972, p.43) diz que: 

Não se concebe que um professor de matemática decida evitar a 
multiplicação e a divisão devido a sua dificuldade, e dedique sua 
atenção ao desenvolvimento da adição e da subtração entre seus 
alunos; no entanto um procedimento muito semelhante é adotado 
pelo professor de línguas que, exasperado pela incapacidade de 
seus alunos em aprender, ou de si mesmo em ensinar, abandona o 
ouvir, o falar, o escrever e se concentra somente na leitura. 

Esta abordagem ainda é utilizada no ensino de LE em atividades como letras 

de músicas, que devem ser lidas antes de serem escutadas para que o aluno 

compreenda o assunto da canção. 

2.4.4 Abordagem Audiolingual 

 A Abordagem Audiolingual surgiu durante a Segunda Guerra Mundial quando 

o exército americano precisou de falantes fluentes em várias línguas estrangeiras e 

não os encontrou. A solução foi produzir esses falantes de maneira rápida. Os 

Estados Unidos convocaram especialistas de língua e literatura para desenvolver 

técnicas para um programa linguístico que em pouco tempo objetivasse a fluência 

do aprendiz em várias línguas. 

 A ênfase passou a ser na língua oral, pois acreditavam que aprendemos a 

falar, para posteriormente ler e escrever. A implicação pedagógica dessa premissa 

era de que o aluno deveria primeiro ouvir e falar, depois ler e escrever; como 

acontece individualmente na aprendizagem de LM. O aluno só começaria a escrever 

quando os padrões da língua oral já estivessem bem automatizados. A 

apresentação precoce da escrita prejudicava a pronúncia. A forma preferida de 

apresentação era o diálogo, justamente por representar a língua viva do dia-a-dia. O 

laboratório de línguas era utilizado com frequência, pela possibilidade de apresentar 

gravações de falantes nativos, possibilitando, assim, uma pronúncia perfeita. 
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Conforme Leffa (1988), a abordagem audiolingual está calcada nas 

premissas: a língua não é escrita, mas sim falada; como conjunto de hábitos deve se 

ensinar a língua e não sobre a língua, pois as línguas são unidades distintas. 

A abordagem era baseada no behaviorismo de Skinner, pois a língua era vista 

como um hábito condicionado que se adquiria através de um processo mecânico de 

estímulo e resposta. Objetivava-se uma minimização dos erros porque acreditava-se 

que o aprendiz poderia acabar aprendendo os próprios erros. 

O audiolingualismo defendia uma versão forte da análise contrastiva. Pela 

comparação dos sistemas fonológicos, lexicais, sintáticos a culturais entre duas 

línguas podia-se prever os erros dos alunos.  

As criticas contra a AAL começaram com o questionamento ao embasamento 

linguístico e psicológico da abordagem. O professor deveria ensinar sobre a língua e 

não somente a língua, e os aprendizes, quando se defrontavam com falantes 

nativos, pareciam esquecer todo o aprendizado. 

A psicologia, nesta época, não aceitava a ideia de que uma teoria humana 

pudesse se basear em automatismo. 

Lakoff (1972, p. 60-61) afirma que: 

[...] considerava-se uma heresia sugerir que seres humanos eram de 
algum modo interessante diferente de ratos. Acreditava-se que uma 
pessoa aprendia uma língua, tanto a primeira como a segunda, como 
ela e os ratos aprendiam qualquer outra coisa: através da repetição, 
do exercício e da assimilação de coisas novas sobre uma estrutura 
antiga já aprendida. [...] Achava-se que era perigoso deixar uma 
pessoa pensar sobre as frases que elas estavam aprendendo. 

 Como aconteceu com as outras abordagens, A ALL começou a mostrar 

falhas em seu “método”, pois dava ênfase à forma em detrimento ao significado, 

muitos exercícios de “mecanização” eram utilizados, e as intermináveis repetições 

tornavam as aulas cansativas para o aprendiz, que muitas vezes, não eram capazes 

de transferir para situações cotidianas os conteúdos aprendidos. 
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2.4.5 Abordagem Comunicativa 

A abordagem comunicativa (AC) não analisava apenas o texto oral e escrito, 

mas também as circunstâncias em que o texto era produzido e interpretado. Essa 

nova visão da língua, aliada a um grande interesse pelo seu ensino, veio preencher 

o enorme vazio deixado pelo declínio do audiolingualismo. 

Leffa (1998) acredita que os conceitos constituintes dessa abordagem 

consideram a língua como fenômeno de comunicação que possui, como 

pressupostos teóricos, várias áreas disciplinares, tais como a análise do discurso, a 

filosofia e a linguística aplicada, entre outras. 

A nova abordagem enfatizava a semântica com o objetivo de descrever o que 

se faz mediante o emprego da língua. A semântica foi dividida em duas categorias: 

as semântico-gramaticais, que expressam noções de tempo, espaço, quantidade e 

outras, e as funções comunicativas, que expressam o propósito para qual se usa a 

língua. Nos materiais didáticos passou-se a utilizar nos títulos das unidades 

didáticas situações cotidianas que podem ser expressas não só em diferentes graus 

de complexidade sintática, mas também em diversos níveis de formalidade. Elas são 

apresentadas várias vezes durante o curso, partindo geralmente do uso de 

expoentes linguísticos mais simples para os mais complexos. 

Os diálogos artificiais, elaborados para apresentarem apenas pontos 

gramaticais, são rejeitados nesta abordagem, pois saber como usar a língua para a 

comunicação pode ser mais importante de que a competência gramatical 

apresentada pelo aprendiz. 

Os textos escritos não se restringem aos livros ou revistas, mas abrangem 

todas as formas impressas como: jornais, anúncios, propagandas, cartas, etc. 

As quatro habilidades linguísticas (ler, ouvir, falar e escrever) não restringem 

o uso da LM, permitida principalmente no inicio do curso. A aprendizagem é 

centrada no aluno, por isso o professor deixa de ser a autoridade em sala e passa a 

ser o orientador deste aprendiz, já que o aspecto afetivo faz com que o professor 

encoraje a participação do aluno em sala de aula. No entanto, a grande dificuldade 
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em definir categorias semânticas de modo abrangente permanece nesta abordagem 

como em todas as outras abordagens. 

2.5 As estratégias utilizadas na pesquisa para a aprendizagem de LE² 

Vimos até agora que os métodos/abordagens para o ensino da LE² são muito 

importantes na aquisição desta nova língua, e devemos relacioná-los com as 

estratégias de aprendizagem utilizadas para que o aprendizado ocorra de maneira 

mais rápida e eficaz. Para compreendermos as estratégias de aprendizagem, torna-

se necessário definir o que é considerado como estratégia nos livros didáticos 

direcionados para a aprendizagem de línguas. 

O vocabulário “estratégia” vem do grego antigo strategia, que deriva de dois 

termos gregos stratos (exército) e agein (conduzir, guiar), significando inicialmente a 

arte de conduzir as operações militares para a guerra. O termo com o tempo 

continuou a relacionar-se com a palavra guerra ou batalha, porém como sinônimo de 

tática. No campo dos estudos cognitivos, acreditamos que as estratégias de 

aprendizagem colaborem para impedir com o fracasso do aprendiz na aquisição de 

uma LE. 

Podemos encontrar na literatura uma grande variedade de definições para as 

estratégias de aprendizagem, o que corrobora a grande diversidade de metodologias 

no aprendizado de LE. Pesquisadores como: Oxford (1990), Cohen (1998), Ellis 

(2000), Griffiths e Parr (2001), Chamot (2004), entre muitos outros, valorizam 

elementos sociais, interacionais, contextuais e afetivos, permitindo que o assunto 

seja abordado e pesquisado em diferentes teorias de ensino/aprendizagem. 

Apesar de as estratégias de aprendizagem serem estudadas em diversos 

campos da Educação, focalizaremos nesta pesquisa a área de Linguística Aplicada, 

mais especificamente a aprendizagem da LE. 

Oxford (1990, p. 1) afirma que: 

Estratégias de aprendizagem são passos dados pelos estudantes 
para melhorar sua aprendizagem. As estratégias são especialmente 
importantes na aprendizagem de línguas porque elas são 
ferramentas para um envolvimento ativo e autodirigido o que é 
essencial para o desenvolvimento da competência comunicativa. 
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Estratégias de aprendizagem de línguas apropriadas resultam em 
proficiência aperfeiçoada e maior autoconfiança. 

Segundo a autora, os alunos poderão internalizar a LE mediante as 

estratégias que são instrumentos que contribuem para a apreensão desta nova 

língua, permitindo a mediação entre o aluno (sujeito da aprendizagem) e a língua em 

processo de aquisição/aprendizagem ou uso (objeto da aprendizagem). 

Cohen (1998, p.4) define as estratégias de aprendizagem como: 

[...] processos que são conscientemente selecionados pelos 
aprendizes e que podem resultar em ação tomada para aperfeiçoar a 
aprendizagem ou uso de uma língua, segunda língua ou língua 
estrangeira, através do armazenamento, retenção, retorno e 
aplicação de informação sobre aquela língua. 

Para o autor, as estratégias são ações conscientes que o próprio aprendiz 

deverá selecionar para aprender a língua. Dessa forma, apenas os processos 

conscientes devem ser considerados como estratégias. Entretanto vários 

pesquisadores como Oxford (1990), Ellis (2000) e outros acreditam que as 

estratégias podem ser empregadas conscientemente ou inconscientemente. 

Ellis (2000, p. 529) define as estratégias como “atividades mentais e 

comportamentais relacionadas a algum estágio específico no processo geral da 

aquisição de uma língua ou uso de uma língua”. O autor afirma que as estratégias 

podem ser empregadas tanto para a aprendizagem quanto para o uso de línguas. 

Quanto à classificação de estratégias de aprendizagem, escolhemos focalizar 

a definição e estudos de Cohen (1998), mesmo que os outros autores apresentem 

definições semelhantes de ações, processos e comportamentos que são 

empregados para a aprendizagem de uma língua. Compreendemos que o aprendiz 

faz conscientemente a escolha de sua estratégia. 

Nesta pesquisa, os alunos, depois da aula programada e ministrada pela 

professora-pesquisadora, responderam a um questionário, que continha perguntas a 

respeito das estratégias que foram utilizadas para o aprendizado do conteúdo 

gramatical que fora ensinado anteriormente. Conscientemente, após a aula cada 

aprendiz se remeteu às estratégias cognitivas que o fez apreender o conteúdo. 
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Oxford (1990) classifica as estratégias de aprendizagem em dois grupos 

principais: o grupo de estratégias diretas que são divididas em de memória, 

cognitivas e de compensação; e o grupo de estratégias indiretas que são divididas 

em metacognitivas, afetivas e sociais. 

Oxford (1990, p.37) classifica que: 

As estratégias de memória, tais como agrupar ou utilizar imagens, 
têm uma função bem específica: ajudar os estudantes a armazenar e 
a resgatar as novas informações que lhe são proporcionadas pelo 
aprendizado. As estratégias cognitivas tais como resumir ou 
raciocinar dedutivamente, capacitam os aprendizes a entender e 
produzir nova linguagem através de diferentes modos. As estratégias 
de compensação, como adivinhar e usar sinônimo, permitem que os 
aprendizes utilizem a língua apesar de ainda terem grandes falhas de 
conhecimento. 

As estratégias indiretas utilizam de fatores não linguísticos. 

Oxford (1990, p.135) diz que: 

Estratégias metacognitivas permitem que os aprendizes controlem 
sua própria cognição – isto é, coordenem o processo de 
aprendizagem utilizando funções como centrar, combinar, planejar e 
avaliar (o aprendizado). Estratégias afetivas ajudam a regular as 
emoções, motivações e atitudes. Estratégias sociais ajudam os 
alunos a aprender através da interação com outros. 

 Em face ao exposto, o trabalho teve por objetivo, de acordo com as 

classificações de estratégias de Oxford (1990), utilizar das estratégias de 

aprendizagem diretas na aula programada. Porém, as estratégias indiretas também 

estavam presentes e foram de grande importância para o desenvolvimento da 

aprendizagem, pois fatores como afetividade, metacognição e socialização são 

constituintes do aprendizado. Observamos que conscientemente ou 

inconscientemente as estratégias de aprendizagem são ações e atitudes dos 

aprendizes e professores que colaboram para que o aprendizado ocorra. 

A aula programada para a pesquisa sobre a colocação dos pronomes átonos 

em espanhol foi ministrada oralmente no idioma espanhol, pois a abordagem 

utilizada é a comunicativa. A professora explicou a utilização dos pronomes dando 

vários exemplos orais e escritos. Os alunos foram capazes de criar novas orações 
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mentalmente e as possíveis dúvidas foram sanadas antes da realização de 

exercícios de fixação. Os exercícios foram feitos e corrigidos. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Apresentação 

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos para a realização da 

presente pesquisa e discorremos sobre: a metodologia escolhida, os elementos 

constitutivos desta pesquisa, tais como o estabelecimento de ensino onde foi 

realizada a pesquisa, os participantes, sendo eles a professora-pesquisadora e os 

alunos, bem como a unidade didática trabalhada para a realização desta pesquisa. 

Em sequência exporemos os procedimentos de coleta e análise de dados para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

3.2 O Contexto da Pesquisa 

A Pesquisa foi realizada em um estabelecimento da linha de ensino militar 

de nível superior, localizada em uma cidade do Estado do Rio de Janeiro. Todos os 

alunos são do sexo masculino e, depois de formados, recebem o título de bacharéis 

em Ciências Militares3. No dia a dia dessa escola, os discentes devem aprender uma 

Língua Estrangeira. Durante quatro anos de sua formação, a esses estudantes são 

ministradas 90 horas-aulas anuais de uma nova língua escolhida por eles, sendo 

estas línguas inglês ou espanhol, em seu primeiro ano na Academia. A investigação 

foi realizada no período de agosto de 2011. Os alunos que responderam ao 

questionário se encontravam no nível B2, de Acordo com o Marco Comum Europeu4. 

Participaram deste estudo 33 alunos, com idades entre 18 a 23 anos, procedentes 

de diversas regiões do Brasil. 

A professora-pesquisadora trabalha na instituição desde o ano 2005, 

ministrando classes nos diversos cursos divididos em Armas, Quadro e Serviço5. 

O objetivo da pesquisa era verificar quais foram a(s) estratégia(s) utilizada(s) 

pelo aluno no aprendizado de um novo conteúdo gramatical ensinado em classe. O 

                                                 
3 Ciências militares é o ramo da ciência aplicada que se preocupa com o estudo da doutrina, técnica, 
psicologia, prática e outros fenômenos sociais que constituem o "estado de guerra", Vasconcellos 
(1939). 
4
 O Marco Comum Europeu surgiu no ano 2000. É um guia usado para descrever os objetivos a 

serem alcançados pelos estudantes de línguas estrangeiras na Europa. 
 5 As Armas (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações), Quadro (Material Bélico) e 
Serviço (Intendência). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fen%C3%B4menos_sociais&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_guerra
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensino_de_idiomas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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conteúdo escolhido pela professora-pesquisadora foram os pronomes pessoais 

átonos em espanhol, sua utilização e regras ao escrevê-los. 

Os alunos que participaram desta pesquisa possuem Ensino Médio completo 

e fizeram um Concurso Nacional com exigências de compreensão escrita e 

gramatical para serem aprovados como alunos deste Estabelecimento de Ensino. 

Nosso objetivo específico era verificar se os alunos utilizavam o conhecimento 

sistemático que dispunham sobre o assunto em LM para a aprendizagem da LE. Por 

isso era importante que eles tivessem o conhecimento prévio da utilização dos 

pronomes em sua Língua Materna (língua portuguesa). Assim, no questionário a 

primeira pergunta tinha o objetivo de investigar se eles tinham tal conhecimento. Os 

alunos que não conhecessem a utilização dos pronomes átonos em sua língua 

materna não fariam parte nas análises deste trabalho. 

Para realizar os objetivos propostos, inicialmente a professora-pesquisadora 

ministrou uma aula programada com a duração de dois tempos (1h e 10 min) sobre 

a utilização dos pronomes pessoais complemento (objeto direto) em LE² antes do 

preenchimento do questionário pelos participantes da pesquisa. 

3.3 Procedimentos de Coleta 

Após a correção dos exercícios foi aplicado o questionário aos alunos pela 

professora-pesquisadora. Os dados obtidos foram avaliados quantitativamente. 

Segundo Oliveira (2001), o método quantitativo significa: 

Quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informações, 
assim como também com o emprego de recursos e técnicas 
estatísticas desde a mais simples, como percentagem, média, moda, 
mediana e desvio padrão, até as de uso mais complexo, como 
coeficiente de correlação, análise de regressão etc. 
 

A primeira pergunta do questionário tinha como objetivo verificar se o aluno 

aprendeu a sistematização do emprego dos pronomes pessoais átonos em LM. 

Essa pergunta é importante para verificarmos se o aprendiz utiliza o conhecimento 

empírico nas respostas da pesquisa. O conhecimento empírico, segundo Babini 

(1957, p. 21), “é o saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o 

haver procurado, sem aplicação de método e sem se haver refletido sobre algo”. 
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A conceituação de conhecimento empírico de Babini (1957) assemelha-se à 

concepção dada por Vigotski (2001) aos conceitos espontâneos, que se referem 

basicamente à linguagem cotidiana, à realidade do indivíduo/criança sem a 

intervenção da escola, ligados então à experiência direta, porém sem reflexão. 

Silva (2004) esclarece as diferenças entre os conceitos espontâneos e os 

conceitos científicos propostas por Vigotski (2001): 

Os primeiros são desenvolvidos de forma assistemática no decorrer 
de atividades e nas interações sociais da criança. Os conceitos 
científicos são transmitidos em situações formais de ensino-
aprendizagem, tal como ocorre no ensino ministrado na escola 

Segue abaixo a primeira pergunta: 

Quadro 1: primeira pergunta 

Você aprendeu na escola o emprego/uso dos pronomes pessoais átonos 

complemento em Língua Materna? 

Na segunda pergunta, o objetivo era verificar as estratégias utilizadas pelos 

alunos no aprendizado do conteúdo gramatical relativo a pronomes em LE². Tal 

como Silva e Abud (2006), estabelecemos como critério ordenar aleatoriamente, em 

uma lista, estratégias de aprendizado. Solicitamos aos alunos que ordenassem 

novamente a lista segundo a importância destas estratégias. Apresentamos a 

pergunta da seguinte forma: 

Quadro 2: segunda questão 

Numere em ordem de importância quais as estratégias utilizadas no aprendizado do 

conteúdo gramatical relativo a pronomes: 

(   ) Relacionar um novo conteúdo a 

outro já aprendido em Língua 

Espanhola. 

( ) Relacionar o novo conteúdo 

gramatical da Língua Espanhola ao que 

você conhece em Língua Materna. 

(   ) Esperar a realização de exercícios 

 

mais importante (5) 

muito importante (4) 

importante (3) 

pouco importante (2) 

menos importante (1) 
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para assimilação do novo conteúdo. 

(     ) Memorizar as regras apresentadas. 

(  ) Outras estratégias. Escreva qual 

______________________________ 

A ordenação de cada quesito, de acordo com a escolha dos aprendizes, 

corresponderia a uma determinada pontuação. O quesito assinalado em primeiro 

lugar, considerado o mais importante, receberia 5 pontos, o segundo 4, o terceiro 3, 

e assim por diante. Os quesitos que obtivessem maior pontuação seriam aqueles 

mencionados nos primeiros lugares. 

3.4 Alguns esclarecimentos iniciais 

Para compreendermos melhor no que consistia esta pesquisa, é preciso 

esclarecer inicialmente o assunto abordado com os alunos. 

Segundo Bechara (1999, p. 132), “pronome- é a classe de palavras 

categoremáticas que reúne unidades em número limitado e que se refere a um 

significado léxico pela situação ou por outras palavras do contexto”. O pronome deve 

ser empregado de maneira correta para que ele possa cumprir a sua função sintática 

adequadamente na oração.  

Na Língua Portuguesa, os pronomes átonos são empregados na linguagem 

natural e espontânea com bastante liberdade, principalmente na linguagem oral, 

mas a colocação dos pronomes átonos na escrita formal deve ser realizada de 

acordo com as regras da gramática normativa, pois esta ainda não fez concessões a 

algumas tendências dos usos orais. 

Na Língua Espanhola, as regras de colocação pronominal são fixas e 

idênticas tanto na língua escrita como na falada, diferente da Língua Portuguesa, em 

que a colocação pronominal pode variar. 

Para um aprendiz de LE², que seja brasileiro, a proximidade das línguas 

pode constituir uma dificuldade para o estudante que não aprendeu em sua língua 

materna as diversas funções do pronome.  
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Conforme Zorzo-Veloso (2006, p.134): 

O uso de pronomes clíticos (ou átonos) constitui uma das 
dificuldades para os brasileiros aprendizes da língua espanhola. No 
entanto, conhecer e empregar bem os pronomes é fundamental, 
especialmente no espanhol, em que essa classe de palavras é usada 
de maneira muito particular e significativa. 

 

Na gramática espanhola tradicional temos as seguintes classificações dos 

pronomes: Personales sujeto y complemento, Demostrativos, Indefinidos, 

Numerales, Relativos, Interrogativos e Exclamativos. 

Os pronomes utilizados para a pesquisa foram os pronomes pessoais 

átonos, que, assim como em português, também podemos chamar de clíticos, os 

quais funcionam principalmente como complemento de um verbo. 

Segundo Bechara (1999), os critérios de colocação desses pronomes em 

português diferem dos pronomes na LE². O pronome átono em português pode 

assumir três posições em relação ao vocábulo tônico: a ênclise, a próclise e a 

mesóclise. Não se pode iniciar período por pronome átono. Na ênclise, o pronome 

átono é colocado após o verbo. Exemplo: Contou-me uma história. Na próclise, há 

anteposição do pronome átono ao verbo por causa de algumas palavras que o 

“atraem”. Exemplo: Não me contou a história. A mesóclise é a interposição do 

pronome átono no verbo. Exemplo: Contar-me-á uma história. 

 Segundo Bechara (1999, p. 588-591), há critérios para a colocação dos 

pronomes pessoais átonos. Na próclise, há palavras que atraem os pronomes, tais 

como: certos advérbios, palavras de sentido negativo, pronomes relativos, pronomes 

demonstrativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, conjunções 

integrantes. Além disso, as frases optativas também exigem a próclise. 

A colocação do pronome átono em LE² antes ou depois do verbo varia de 

acordo com as regras exigidas pela norma padrão-culto desta LE. A próclise é 

utilizada no inicio de oração e antes de verbos conjugados no modo Subjuntivo. 

Exemplos: Exemplos: Me voy. (Vou-me) e Quizá lo consiga. (Talvez o consiga). 

Em português utilizamos a mesóclise quando não houver motivo para a 

próclise e quando os verbos forem conjugados no futuro do presente ou do pretérito 
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do modo indicativo. Em LE,² a mesóclise não existe a mesóclise, o pronome é 

colocado à frente do verbo. Exemplos:  

Falar-lhe-ei a teu respeito. (português) 

Le hablaré a tu respeto. (espanhol). 

Para Bechara (1999), a colocação dos pronomes átonos no Brasil pode 

assumir posição inicial do período, como muitos brasileiros utilizam ao falar, ainda 

que a gramática, alicerçada na tradição literária, não faça esta concessão quando se 

trata da língua formal, principalmente a escrita. 

Ainda segundo o autor, utilizamos em português a ênclise quando o verbo 

iniciar a oração, ou estiver no imperativo afirmativo ou no gerúndio, ou quando 

houver vírgula antes dele. 

A ênclise em LE² só é utilizada quando o verbo estiver no imperativo 

afirmativo, gerúndio e infinitivo. Em todos os outros casos é usada a próclise. Os 

períodos em LE² podem ser iniciados por pronome átono. (DICCIONARIO 

PANHISPÁNICO DE DUDAS, 2005). Exemplos: 

Hágase la luz. (Faça-se a luz.) 

Al mirarlo, sonrió. (Ele sorriu ao ser olhado.) 

Tratándose de gentileza, Pedro es el mejor. (Em se tratando de gentileza, 

Pedro é o melhor.) 

Como foi dito, a colocação pronominal foi a aula programada escolhida pela 

professora-pesquisadora com o objetivo de verificar se os aprendizes conheciam a 

utilização das regras gramaticais da colocação dos pronomes átonos em sua LM e 

se utilizariam essas informações como suporte no aprendizado do conteúdo 

gramatical em LE². 

3.5 A transposição didática sobre a utilização dos pronomes 

O livro escolhido para ministrar o conteúdo gramatical é de Adrián Fanjul e 

tem como título “Gramática de español Paso a Paso: con ejercicios (2005).” Essa 
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obra aborda o conteúdo gramatical de maneira topicalizada, dividindo-se em 100 

tópicos para o ensino das regras e estrutura do idioma espanhol. 

Utilizamos um livro/gramática para o desenvolvimento do conteúdo 

gramatical. Encontramos no tópico 25 o conteúdo a ser ensinado aos alunos com o 

título “pronombre complemento I – objeto directo (OD)” p. 60. 

Para Cegalla (2002, p. 318) o objeto direto em português é o complemento 

dos verbos de predicação incompleta, não regido, normalmente, de preposição. 

Exemplo: Ninguém me ama. 

O autor acrescenta que o objeto direto pode ser constituído: por um 

substantivo ou expressão substantivada (ex: O lavrador rega a terra.), pelos 

pronomes oblíquos átonos o, a, os, as, me, te, se, nos, vos (ex: Espero-o no cinema) 

ou por qualquer pronome substantivo (ex: Não vi ninguém no circo). 

A aula foi ministrada em Língua Espanhola, e a professora-pesquisadora 

não explicou nenhuma possível dúvida existente ou traduziu alguma palavra/frase 

para a Língua Materna. 

A aula foi iniciada com a tabela: 

Quadro 3: Pronomes Átonos 
 

Pronombres sujeto Pronombres OD 

(yo) me 

(tú) te 

(él/ella/usted) lo/la 

(nosotros/-as) nos 

(vosotros/-as) Os 

(ellos/-as/ustedes) los/las 

 
Pronomes sujeito Pronomes OD 

(eu) me 

(tu) te 

(ele, ela) o/a/se 

(nós) nos 
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(vós) vos 

(eles/elas) os/as/se 

O estudante foi solicitado a comparar inicialmente os pronombres sujeto dos 

pronombres complemento, especificamente, os pronombres complemento que são 

utilizados na substituição de um objeto direto. O pressuposto era que o aluno já 

soubesse as diferenças existentes entre os pronomes que exercem a função 

sintática de sujeito (pronomes sujeito) de outros pronomes átonos, que exercem 

outras funções. Não houve explicação prévia sobre esse assunto com exemplos 

neste tópico. 

Em seguida, a professora-pesquisadora utilizou uma nova tabela existente 

no livro de exemplos e explicações sobre os pronombres complemento. 

Quadro 4: Exemplos sobre a utilização dos pronomes 

Lo 

La 

Los 

Las 

Sustituyen 

denominaciones 

Ejemplos ¡Ojo! 

de seres 

humanos 

Tenemos tres técnicos para la 

nueva planta. 

Los conoceremos pasado mañana. 

tres técnicos » los 

de seres vivos 

(no humanos) 

Como estas plantas necesitan mucha 

agua, las riego todos los días. 

estas plantas » las 

de cosas Antonio cuida mucho su coche. Lo 

lava todos los días, lo revisa con 

frecuencia y nunca lo parca en la 

calle. 

su coche » lo 

 

o 

a 

os 

as 

Substituem 

denominações 

Exemplos Atenção! 

de seres 

humanos 

Temos três técnicos para o novo 

esquema. 

Conhecê-los-ei depois de amanhã. 

três técnicos » os 

de seres vivos 

(não humanos) 

Como estas plantas necessitam de 

muita água, rego-as todos os dias. 

estas plantas » as 
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de coisas Antônio cuida muito de seu carro. 

Lava-o todos os dias, revisa-o com 

frequência y nunca o estaciona na 

rua. 

seu carro » o 

O livro exemplifica os pronombres complemento na terceira-pessoa do 

singular e do plural em frases. Utiliza de recursos visuais, como o complemento 

destacado em negrito e para a identificação rápida do pronombre complemento 

(OD). 

A seguir, o aluno/aprendiz observará a colocação pronominal nas frases, 

através das regras gramaticais da LE². 

Quadro 5: Utilização dos pronomes nas orações 
 

Colocación de los pronombres complemento 

Regla general Van antes del verbo, incluso al comienzo de la oración. 

El director nos felicitó por el nuevo proyecto. 

La encuentro muy simpática. 

Excepciones Imperativo 

Afirmativo 

Síganme, por 

favor. 

Deténgalo. 

Gerundio 

Leyéndolo me 

aburri. 

Infinitivo 

Recordate es una 

alegría. 

Aceptarlo es la 

mejor solución. 

Varios 

verbos 

juntos 

Cuando hay varios verbos seguidos, los pronombres 

complemento pueden juntarse con cualquiera de ellos, em La 

posición que corresponda a la regla general y las 

excepciones presentadas. 

Tengo que encontrarlo.         »             Lo tengo que encontrar 

Vengo a saludarte.                 »             Te vengo a saludar 

Deja de hacerlo.                     »             Déjalo de hacer 

Están tratándote muy bien   »             Te están tratando muy 

bien. 

 
Colocação dos pronomes complemento 
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Regra geral Vem antes do verbo, inclusive no começo da oração 

O diretor nos felicitou pelo novo projeto. 

Vejo-a muito simpática. 

Exceções Imperativo 

Afirmativo 

Sigam-me, por 

favor. 

Detenham-no. 

Gerúndio 

Lendo-o me 

aborreci. 

Infinitivo 

Lembrar-te é uma 

alegria. 

Aceitá-lo é a 

melhor solução. 

Vários 

verbos 

juntos 

Quando há vários verbos seguidos, os pronomes 

complemento podem unir-se com qualquer deles, na posição 

que corresponda à regra general e as exceções 

apresentadas. 

Tenho que o encontrar.          »             Tenho que o encontrar 

Venho a saudar-te.                  »             Venho-te a saudar 

Deixa de fazê-lo.                     »             Deixa-o de fazer 

Estão te tratando muito bem. »             Estão tratando-te muito 

bem. 

Depois da explicação utilizando os exemplos do livro, foi proposto ao 

discente exercícios de fixação e verificação do aprendizado deste conteúdo didático: 

Quadro 6: Exercícios 

1. Relaciona cada frase con uno de los elementos de la caja, según 

corresponda. 

(1) los niños    (2) el suelo    (3) el regalo    (4) las llaves    (5) las frutas    (6) la 

oportunidad 

( ) a) Lo barro y lo friego con agua. 

( ) b) Mejor que las coma a diario. 

( ) c) No la desperdicies. 

( ) d) ¿Con qué papel lo puedo envolver? 

( ) e) ¿Las llevas contigo? 

( ) f) Los llevo todos los días al parque. 

2. Ordena los segmentos entre paréntesis y agrega El pronombre 
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complemento más adecuado de modo de retomar algo ya mencionado. 

Modelo: Jorge fue mi primer novio. (ocho años/no/veo/hace) No lo veo hace 

ocho años. 

a) Los ladrones robaron y fueron descubiertos. (a la cárcel/llevaron)    

____________________ 

b) Tardará un poco la comida. (estoy/todavía/preparando) 

____________________________ 

c) Niños, las zapatillas retienen mal olor. (con más frecuencia/laven) 

____________________ 

d) Ese perro quiere estar suelto. (sus/siempre/dueños/atan) 

__________________________ 

 

1. Relacione cada frase com os elementos correspondentes. 

(1) as crianças    (2) o chão    (3) o presente    (4) as chaves    (5) as frutas    (6) a 

oportunidade 

( ) a) varro e esfrego com água. 

( ) b) Melhor que as coma diariamente. 

( ) c) Não a desperdices. 

( ) d) Com que papel o posso embrulhar? 

( ) e) Leva-as contigo? 

( ) f) Levo-as todos os dias ao parque. 

2. Ordene as orações entre parênteses e acrescente o pronome 

complemento mais adequado de modo a retomar algo já mencionado. 

Modelo: Jorge foi meu primeiro namorado. (oito anos/não/vejo/há) Não o vejo 

há oito anos. 

a) Os ladrões roubaram y foram descobertos. (a prisão/levaram)    

____________________ 

b) Demorará um pouco a comida. (estou/ainda/preparando) 

____________________________ 

c) Crianças, os tênis retêm o mau cheiro. (com más frequência/lavem) 

____________________ 

d) Esse cachorro quer ser solto. (seus/sempre/donos/amarram) 

__________________________ 
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 Os exercícios propostos pela professora pesquisadora foram feitos e 

corrigidos e as possíveis dúvidas sanadas no ato da correção. Em seguida, os 33 

alunos receberam o questionário relativo a esta pesquisa e  responderam as 

perguntas. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo, apresentaremos os resultados da aplicação do questionário 

que, como procedimento da pesquisa adotado, evidencia as estratégias utilizadas 

pelos alunos para o aprendizado de um conteúdo gramatical em LE². Com isso, 

tornou-se possível entender as estratégias que o aluno empregou para aprender um 

novo conteúdo em LE. 

Na primeira pergunta (Você aprendeu na escola o emprego/uso dos 

pronomes pessoais átonos complemento em Língua Materna?) encontramos o 

seguinte resultado, obtivemos como resultado: 

Quadro 7: primeira pergunta 

Respostas: 

Sim 32 alunos 

Não 1 aluno 

O aluno que deu a resposta como negativa não fez parte do trabalho, pois o 

conhecimento sistemático do pronome em LM era essencial para a pesquisa, já que 

se tratava do objetivo específico deste trabalho. 

A segunda questão consistia em solicitar ao aluno que atribuísse a cada 

alternativa um valor (Numere em ordem de importância quais as estratégias 

utilizadas no aprendizado do conteúdo gramatical relativo a pronomes). 

Quadro 8: Segunda questão 

(   ) Relacionar um novo conteúdo a 

outro já aprendido em Língua 

Espanhola. 

( ) Relacionar o novo conteúdo 

gramatical da Língua Espanhola ao que 

você conhece em Língua Materna. 

(   ) Esperar a realização de exercícios 

para assimilação do novo conteúdo. 

(     ) Memorizar as regras apresentadas. 

 

mais importante (5) 

muito importante (4) 

importante (3) 

pouco importante (2) 

menos importante (1) 
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(  ) Outras estratégias. Escreva qual 

______________________________ 

Na segunda questão, a ordenação de cada quesito, de acordo com a 

escolha dos aprendizes, corresponderia a uma determinada pontuação. O quesito 

assinalado em primeiro lugar, considerado o mais importante, receberia 5 pontos, o 

segundo 4, o terceiro 3, e assim por diante. Os quesitos que obtivessem maior 

pontuação seriam aqueles mencionados nos primeiros lugares. 

A contagem foi feita da seguinte maneira: consideramos, primeiramente, o 

maior número dado a cada estratégia para sabermos qual delas levou a maior 

quantidade de números 5, que consideramos como o mais importante. Em seguida, 

somamos todos os números dados a cada estratégia, para verificar, na soma total, 

qual estratégia foi a mais mencionada. 

Quadro 9: pontuação da 1ª estratégia 

Relacionar um novo conteúdo a outro já aprendido em Língua Espanhola: 

alternativa: número de alunos: 

mais importante (5) 8 (25%) 

muito importante (4) 7 (21,9%) 

importante (3) 8 (25%) 

pouco importante (2) 8 (25%) 

menos importante (1) 1 (3,1%) 

 Vemos que muitos alunos “relacionam um novo conteúdo gramatical a outro 

já aprendido na LE²” como estratégia de aprendizagem desta LE. Mesmo não tendo 

sido a “mais importante”, observamos que todos utilizam esta estratégia de 

aprendizagem, pois a totalização de alunos que acreditam ser “importante”, “muito 

importante” ou a “mais importante” é de 71,9%. 

Quadro 10: pontuação da 2ª estratégia 

Relacionar o novo conteúdo gramatical da Língua Espanhola ao que você 

conhece em Língua Materna: 

alternativa: Número de alunos: 
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mais importante (5) 16 (50%) 

muito importante (4) 10 (31, 2%) 

importante (3) 3 (9,4%) 

pouco importante (2) 0 

menos importante (1) 3 (9,4%) 

 Vemos que muitos alunos “utilizam a LM no aprendizado da LE²”. Podemos 

verificar mediante os resultados que 50% acreditam ser a estratégia “mais 

importante”, 31,2% consideram a estratégia “muito importante”, 9,4% acreditavam 

que a estratégia é “importante” e somente 9,4% consideram ser “menos importante”. 

Se somarmos as alternativas que consideram a utilização da LM como “importante”, 

“muito importante” e a “mais importante” temos 90,6% (29 alunos). 

Quadro 11: pontuação da 3ª estratégia 

Esperar a realização de exercícios para assimilação do novo conteúdo: 

alternativa: número de alunos: 

mais importante (5) 3 (9,4%) 

muito importante (4) 11 (34,4%) 

importante (3) 12 (37,5%) 

pouco importante (2) 5 (15,6%) 

menos importante (1) 1 (3,1%) 

 Vemos que poucos alunos acreditam que “esperar a realização de exercícios” 

seja a estratégia mais importante para o aprendizado, pois somente 9,4% dos 

alunos escolheram esta alternativa. Se somarmos as alternativas de “muito 

importante” e “importante” temos 71,9% dos alunos acreditam na importância de 

exercícios para melhor assimilação de novos conteúdos. 

Quadro 12: pontuação da 4ª estratégia 

Memorizar as regras apresentadas: 

alternativa: número de alunos: 

mais importante (5) 5 (15,6%) 

muito importante (4) 4 (12,5%) 

importante (3) 8 (25%) 
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pouco importante (2) 14 (43,8%) 

menos importante (1) 1 (3,1%) 

Vemos que 46,9% dos alunos acreditam que “memorizar as regras 

apresentadas” é “pouco importante” e/ou “menos importante” para o seu 

aprendizado. é utilizada como quesito para verificarmos se os alunos costumam 

utilizar como estratégia a memorização das regras gramaticais. Somente 15,6% 

acreditam que esta estratégia é a “mais importante”, mas na soma das três primeiras 

alternativas, vemos que 53,1% consideram esta estratégia como importante. 

Quadro 13: pontuação da 5ª estratégia 

Outras estratégias. Escreva qual ______________________________: 

Apenas 3 alunos mencionaram outras estratégias de aprendizagem: a prática 

oral, a conversação e a audição. 

Em seguida, somamos todos os números relacionados à importância dada a 

cada alternativa como estratégia no aprendizado de LE², e obtivemos a seguinte 

quantificação: 

Quadro 14: A soma das respostas por alternativas 

Relacionar o novo conteúdo gramatical da Língua Espanhola ao que 

você conhece em Língua Materna. 

132 

Relacionar um novo conteúdo a outro já aprendido em Língua 

Espanhola. 

109 

Esperar a realização de exercícios para assimilação do novo 

conteúdo. 

106 

Memorizar as regras apresentadas. 94 

 Como vemos, ao somarmos todas as respostas, podemos verificar que a 

estratégia “Relacionar o novo conteúdo gramatical da Língua Espanhola ao que 

você conhece em Língua Materna” recebe a maior pontuação novamente. Isto nos 

indica que a utilização da LM como estratégia para o aprendizado de um novo 

conteúdo em LE² realmente costuma ocorrer, sendo a estratégia mais utilizada. 
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 De fato, os resultados nos mostram que os aprendizes recorrem à LM para 

compreender os significados de itens estruturais da LE², confirmando as ideias de 

Vigotski (2001) acerca deste assunto. Estudos de aprendizagem de línguas 

baseados neste autor apontam para o fato de que a aprendizagem de LE se apóia 

no nível de desenvolvimento da LM e que, portanto, um certo grau de maturidade na 

LM é fator essencial no sucesso do aprendizado desta nova língua. Nossa pesquisa 

corrobora estes resultados, daí acreditarmos na importância de a escola oferecer 

aos alunos o ensino sistemático dos aspectos formais da LM. 
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CONCLUSÕES 

 Este trabalho, que vimos desenvolvendo faz três anos, tem-nos mostrado que 

conhecer as estratégias de aprendizagem é tentar compreender como as pessoas 

aprendem, e isso é de suma importância para os professores; pois, mediante este 

conhecimento, poderão identificar melhor as dificuldades apresentadas por seus 

alunos nas aulas de LE. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral identificar quais as estratégias 

utilizadas pelos alunos na aquisição de aspectos formais da Língua Espanhola (LE²) 

e como objetivo específico investigar se o aluno utiliza o conhecimento sistemático 

da Língua Materna (LM) como recurso e estratégia na aprendizagem da Língua 

Estrangeira (LE). Os resultados obtidos na investigação revelaram que utilizamos 

várias estratégias para o aprendizado de uma LE, mais especificamente na LE², mas 

a estratégia mais utilizada pelo aprendiz é relacionar o novo conteúdo gramatical ao 

que ele aprendeu em sua língua materna (LM). Mais do que isso, esses resultados 

apontam para o importante papel da gramática aprendida em LM pelos alunos, a 

qual lhes serve de apoio para o aprendizado da LE. Isto é, o aprendiz utiliza o 

sistema de significados e estruturas de sua LM quando ainda não se apropriou das 

estruturas e significados desta nova língua. 

 Muitos estabelecimentos de ensino de língua estrangeira utilizam métodos 

diferenciados para ensinar uma LE. Em alguns destes estabelecimentos, o aluno é 

solicitado a não utilizar como estratégia o conhecimento sistemático adquirido em 

LM, sob a alegação de que esse conhecimento pode limitar o novo aprendizado. 

Cremos que os professores poderão utilizar como estratégia o conhecimento de seu 

aprendiz em LM para facilitar o aprendizado na LE, quebrando o pressuposto que 

cada LE deverá ser dissociada de outra(s) já aprendida(s) pelo aluno/aprendiz. 

Vigotski (2001) considera que a aprendizagem precede o desenvolvimento. 

Nesta concepção, aprender é passar do sistema de conceitos cotidianos 

(pensamento vulgar ou senso comum), para o sistema de conceitos científicos, que 

são os que configuram sistemas de relações complexas e organizadas. O autor 

acredita que o ensino sistemático de gramática oferecido pela escola permite que o 

aluno organize as informações aprendidas em sistemas ordenados, o que lhe 
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possibilita a compreensão e o domínio das operações linguísticas que realiza. O 

aprendiz passa a tomar consciência dos aspectos formais da língua, o que corrobora 

a aprendizagem sistemática de uma LE, e vice-versa. O autor acredita que, da 

mesma forma que os conceitos científicos aprendidos na escola modificam os 

conceitos espontâneos adquiridos de forma espontânea, também o conhecimento 

sistemático da LM auxilia a compreensão dos aspectos formais da LE. 

 Nossa pesquisa foi motivada por essas ideias, as quais foram confirmadas no 

exercício docente durante o processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos que 

tal averiguação será muito útil aos professores no processo de ensino de línguas. 

 Este trabalho não teve a pretensão de esgotar o assunto. Com certeza, outros 

estudos virão, e contribuirão para maiores esclarecimentos sobre aprendizagem de 

uma LE. 
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